
Um executivo está em reunião fora de sua
base. Seu celular emite um alerta e ele vê
na tela um mapa do Estado de São Paulo,
sinalizando a região de Bauru. Ele clica
sobre o ícone e descobre que, por conta
de um pico inesperado de demanda, seu
estoque de determinado produto acaba
de ficar abaixo do adequado naquela
cidade. Imediatamente, dispara uma
mensagem para o sistema de controle
de produção e para o responsável pela
distribuição. Este último, olhando o
mesmo mapa, verá qual caminhão está
mais próximo para atender à urgência e
qual a melhor rota a ser utilizada.

Parece ficção científica, mas esta será a
realidade de muitos executivos dentro
de pouquíssimo tempo. Na verdade,
algumas dessas ferramentas já estão
disponíveis. Elas são o próximo passo em
sistemas de BI (ou "Business Intelligence",
de "inteligência de negócios"). "Ficção
científica é o modo como fizemos BI até
hoje, com gênios desenvolvendo soluções
que só eles poderiam decodificar e
para uso apenas dos altos executivos. A
partir de agora, qualquer usuário típico
de internet poderá criar suas próprias
ferramentas de gestão interativa em sua
área", revela Fernando Corbi, diretor-
geral da Business Objects no Brasil,
empresa recentemente adquirida pela
SAP, em mais um exemplo dos processos
de consolidação que vêm ocorrendo
no setor, entre os quais, incluem-se as
operações de compra da Cognos, pela
IBM, e da Hyperion, pela Oracle.

Agora, essas três gigantes da Tecnologia
da Informação, além da Microsoft,
dominam dois terços do mercado de
BI. E, segundo o instituto de pesquisa
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Gartner, este setor vai crescer cerca
de 9% anuais até 2011, por conta de
diversos fatores, tais como: a pressão
crescente sobre os Chief-lnformation
Officers (CIOs) para investir em
tecnologias que tragam mudanças
estratégicas; o grande volume de
informações geradas pelos sistemas, a
busca por visualizar desempenho a partir
de dashboards (painéis de controle); a
evolução natural de BI nas organizações;
e a demanda das pequenas e médias
empresas nesse sentido.

"Tudo o que queremos hoje é fazer
com que mais pessoas tenham
facilidade de acesso à informação.
Até este momento, a área de
tecnologia desenvolvia as ferramentas
e as disseminava pela organização,
mas quem as recebia não conseguia
modificá-las, porque isso envolvia
programação- Agora, vamos oferecer
a utilização no ambiente Web 2.0,
com interfaces gráficas, semelhantes
a mecanismos de buscas, como o
Google. Quem não sabe produzir um
relatório ou um gráfico de performance
poderá, por exemplo, solicitar ali dados
de vendas, por território e produto.
E, com um simples drag and drop
(comando de "arrastar e soltar"), criará
gráficos no formato que desejar, os
quais responderão rapidamente às suas
demandas, com indicadores atualizados
em tempo real", afirma Corbi.

A plataforma BusinessObjects XI 3.0,
lançada em fevereiro, dispõe de uma
análise integrada de texto, permitindo
que idéias e opiniões de clientes e
outras pessoas encontradas em fontes
não-estruturadas, como a internet,

campos de anotação e e-mails, sejam
incorporadas à inteligência de negócios
e ao processo de tomada de decisão.
Também possibilita que, a partir de
fontes de mercado, as organizações
comparem seu desempenho com o dos
concorrentes. "No estágio anterior de
BI, as informações sobre desempenho
chegavam no dia seguinte para a
tomada de decisões. Agora, será possível
identificar onde estão os gargalos no ato
e priorizar os esforços para solucioná-
los", diz o executivo da Business Objects,

A Microsoft também aposta na
democratização de BI. "As pesquisas
apontam que a maior preocupação
das empresas é com o TCO (de Total
Cosf of Ownership ou "CustoTotal
da Propriedade") dos sistemas de
BI, que ainda é muito alto para um
grupo pequeno de usuários. Quando
distribuímos as informações pelo
Office PerformancePoint, aliadas ao
Excel e ao Microsoft SharePoint Server,
conseguimos adequá-las ao perfil que
cada pessoa ou departamento necessita
e por um custo muito mais baixo", diz
André Serpa, gerente de Marketing de
Produtos e Soluções Office System da
Microsoft do Brasil.

Em 2007, a Microsoft fez um
levantamento com cerca de 300 das
maiores empresas do País, que são seus
atuais clientes, e identificou que 85%
delas ainda estão no nível básico de
maturidade em inteligência de negócios.
"Isso não quer dizer que a maioria está
atrasada em BI. Há um processo natural
a percorrer, de acordo com a necessidade
de cada empresa", afirma Serpa



Um dos casos exemplares é o da Amil,
que desenvolveu um portal corporativo
utilizado por cem executivos, incluindo
o presidente do grupo. Nesse ambiente,
é possível analisar desde o número de
internações médicas em um determinado
hospital até o comportamento das ações
da empresa na Bolsa de Valores, os
saldos bancários e a previsão de custos.
De acordo com Fernando Leibel, gerente
de BI da Amil, o investimento neste
projeto foi mínimo, pois aproveitou toda
a estrutura já existente. "O primeiro
passo é reunir informações consistentes
confiáveis. Não adianta ter um 'bando
de dados', mas um 'banco de dados'.
Nosso maior ganho hoje é a certeza de
que todas as decisões da alta direção
são embasadas em dados seguros. E os
indicadores são avaliados em tempo real
durante as reuniões de diretoria", conta.
Muito em breve, a Amil vai implantar
o monitoramento de desempenho por
região de atuação, por meio da análise
geoespacial.

Para Marco Dearo, gerente da área de
Consultoria Empresarial da Deloitte e
especialista em projetos de aplicações,
o desafio maior das organizações é
criar consistência entre as informações
de BI. "Hoje, há uma infinidade de
informações e uma dispersão de
indicadores. Alguns deles medem a
mesma situação ou proporcionam
visões diferentes sobre o mesmo
número. No cenário atual, muitas
empresas já alcançaram o estado da
arte em termos de tecnologia, mas
ainda têm dificuldade de gerar valor
para quem toma decisão. O que se
busca, portanto, é uma única visão da
verdade, seja dos custos, das vendas, do
turnover ou de qualquer outro aspecto,
sempre por meio de um canal de fácil
acesso", explica. Segundo Dearo,
que conduziu uma palestra sobre BI
durante o SAP Fórum 2008, em março,
o que as organizações demandam
neste momento é a transição de uma
gestão por indicadores em silos de
informação para um modelo corporativo
único. "Mais importante do que ter a
informação é gerar conhecimento", diz.



Na Votorantim Industrial, por exemplo,
a plataforma de BI consolida, por
meio de produtos da SAP, os sistemas
de todos os negócios de seis setores
do Grupo: celulose e papel, metais,
cimento, alumínio, energia e suco de
laranja. "Temos várias iniciativas, seja
para alavancar o uso de Relatórios de
Gestão Operacional até um painel com
indicadores estratégicos de negócio.
Ou seja, desde as necessidades de um
negócio específico até as demandas
globais", relata Sidney Fontan
Rodrigues, líder de BI da organização.
Segundo o responsável técnico global
da SAP, Juergen Fenchel, essa plataforma
é uma referência mundial, em função
da diversidade de indústrias em uma
mesma instância.

Antes da plataforma, as informações
eram consolidadas por meio de uma

planilha em Excel. "Com o 'Projeto
Integra' (desenvolvido para consolidar
processos e informações), montamos
a base de dados para desenvolver
qualquer iniciativa de BI. Temos relatórios
analíticos nas áreas Comercial, Industrial,
de Finanças, Suprimentos, Logística,
Recursos Humanos, Custos Fixos e
Variáveis e Controladoria. Agora, a
construção de relatórios está em poder
dos usuários, que têm liberdade de
criação, conforme as novas necessidades
e as mudanças nos processos de seus
negócios", informa.

O próximo passo na Votorantim será
maximizar o emprego do sistema
de BI, monitorando a capacidade e
disponibilidade de os usuários de
montarem seus próprios relatórios.
Já está sendo elaborado um book
de relatórios globais, baseados nas
sugestões dos usuários e nas melhores
práticas. "A tendência das empresas
nesse campo é sair do estágio no qual
o BI é utilizado como uma bússola, que
informa sua posição de mercado, e ser
visto como um GPS, que direciona para
o caminho desejado. E, quando você
erra o caminho, o sistema se ajusta e
dá as novas diretrizes para alcançar
o resultado. É o sistema ajudando
na análise dos dados e dirigindo os
negócios", exemplifica Rodrigues,
da Votorantim.

Para Ulisses Viveiros, sócio da área de
Consultoria Empresarial da Deloitte,
"o esforço das grandes organizações
brasileiras em integrar seus sistemas de
negócio a partir de uma abordagem
sofisticada de BI se explica também pelas
estratégias de internacionalização hoje
em curso. Para atuar em um ambiente
global, com instalações em vários países
do mundo, é preciso contar com o que
existe de mais avançado em inteligência
de negócios". Ricardo Corrêa, sócio
da mesma área da Deloitte, lembra
que as soluções de BI terão um papel
fundamental para determinar o nível de
competitividade a partir de agora. "As
empresas precisam contar com sistemas
alinhados ao seu direcionamento
estratégico e que acelerem a integração
de informações, pessoas, processos e
departamentos, com a consistência,
confiabilidade e agilidade que os
decisores merecem", conclui.
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