
BI sem hierarquia
Entre as promessas das ferramentas de pervasive business íntelligence está não apenas a integração das
diversas ferramentas que habitam nas corporações, como também estender as funcionalidades de BI para
o maior número possível de colaboradores e assim influir diretamente em todas as áreas de negócios

ai a dúvida entre "analítico
ou operacional" e entra
agora o "devo usar
Pervasive BI"? A migração
das corporações para o BI
analítico em contraposição

ao operacional, que muitas vezes se
traduzia em urna versão surrada do Excel,
por exemplo, já ficou para a história. A
atualização da questão agora está na
utilização do Pervasive BI, a forma de
unificar as ferramentas de BI de forma
massiva e garantir integração e maior
proximidade com o business. Pelo menos
jé isto que empresas como a CNH, do
Grupo Fiat, a Lojas Marisa e a Redecard
acreditam.

"O Pervasive é a concretização da
idéia de aproximar o BI do business
verdadeiro nas empresas. Muita gente
ainda usa as ferramentas como um
mero gerador de relatório, já o
Pervasive avança no dia-a-día e em
todo o ambiente das empresas, mas
feendo um passo além do BI
corporativo", garante Flávio Bolieiro,
vice-presidente para a América Latina
da MicroStrategy. Ele aponta que os
setores que tem migrado mais
rapidamente para o novo BI são
empresas que trabalham com grandes
cadeias de clientes, como o setor de
varejo, call-center, operadoras de
cartões, telcos e financeiras. Ou seja,
quanto maior o volume de
consumidores melhor.

Essa característica da demanda é
acompanhada pela idéia de oferecer a
ferramenta e as informações que ela
'produz até o usuário que está na ponta
do contato com o cliente final. "Essa
necessidade não era acompanhada
pela tecnologia. O analista dos dados
ou trabalhava com Excel, algo fácil e
massívo, porém sem grandes
inteligências, ou então com ferramentas
mais complexas e que poucos usuários
tinham acesso", relembra Jorge Utimi

Sobrinho, country manager da
Inteligência de Negócios, canal da
Qlickview no Brasil.

Nessa migração, o fundamental,
como argumenta Bolieiro, é entendera
motivação dos negócios e treinar o
pessoal de campo para utilizar o BI
(veja mais sobre o setor no Box
Mercado maduro). "A implementação
física é rápida, se a companhia possui
data warehouse é algo bem simples, o
problema está na cultura da empresa.
Uma empresa de seguros, por

exemplo, terá na ponta todas as
informações para o corretor. Mas, claro,
se urna corporação traz uma grande
diversidade de Bis, isto passa a ser um
problema. O Pervasive atua como um
instrumento de consolidação, mas é
preciso ter isso em mente", alerta o
executivo da Microstrategy.

De dados para dados
Para Bolieiro, os diferenciais da

Microstrategy como fornecedor são
dois. "O primeiro é que somos focados
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em BI, não estamos preocupados em
vender caixinha., mas sim em ajudar o
cliente a usar as soluções da melhor
forma. E a outra é que a ferramenta foi
desenhada 100% para a web, não é
necessário usar nenhum plug-in na
ponta. Com o Pervasive temos mais
pessoas usando BI, não apenas os
executivos, se a companhia tem mil
vendedores todos vão usar", garante.

Pioneira no uso do Pervasive BI, as
Lojas Mansa, usuária há 12 anos (veja
mais no BOX: Crescimento planejado)
das ferramentas da Microstrategy,
buscou na evolução tornar a aplicação
de business intelligence disponível nos
mais variados níveis e etapas dos
processos, desde o mais estratégico
até a linha de frente, permitindo a
identificação de novas oportunidades
de negócios. "Atualmente a rede de
lojas encontra-se em um estágio
bastante maduro em relação à
utilização da plataforma de BI da
Microstrategy", assegura Wagner
Oliveira, da área de inovação e suporte
ao negócio das Lojas Marisa.

A solução é utilizada nos
departamentos contábil, comercial,
prevenção de perdas, financeiro,
vendas, marketing, logística,
telecomunicação e no administrativo do
cartão Marisa (responsável por outras
áreas como cobrança, crédito, fraude e
call center). O que permitiu a integração
dos departamentos, com as
informações gerenciais, relacionadas ao
perfil e comportamento de compras do
consumidor, gestão de categorias de
produtos, dados de pedidos, notas e
estoques podendo ser analisados por
toda a rede.

Com base nos indicadores gerados
é possível programar ações que
resultem em aumento direto no volume
de vendas. Além disso, alertas via
e-mail, smartphones e nos pontos-de-
venda (PDV) são disponibilizados pela
ferramenta Narrowcast Server,
ajudando a diminuir o risco operacional,
avisando, por exemplo que
determinado caixa estaria com
quantidade de dinheiro superior ao
necessário. O resultado é uma maior
agilidade na tomada de decisões e
conhecimento do business e da
performance dos 200 pontos-de-
venda. "O departamento de marketing
descobriu, por exemplo, que os clientes
mais rentáveis, demoravam a retornar
às lojas depois de grandes

investimentos. E, com base no perfil de
compra de cada um deles, foram
elaboradas campanhas. Cada loja ficou
responsável por falar com os seus
próprios clientes, o que resultou em um
crescimento de retorno às lojas de
cerca de 15%", explica Oliveira.

Utirni Sobrinho aponta que agregar
os conceitos de complexidade e ser
algo em massa para os analistas de
diferentes áreas corporativas é uma
das principais características do
Pervasive e do sistema da Qlickview.
No Brasil, a companhia está presente
em mais de mil empresas, dentre as
quais a CNH Latin America - holding
do Grupo Fiat e um dos gigantes
mundiais na fabricação de máquinas
agrícolas e equipamentos para

construção. Empresa possui 39
fábricas e mais de 11 mil
concessionários e distribuidores
espalhados pelo mundo. Presente em
160 países, a companhia conta
atualmente com cerca de 28 mil
funcionários e seu faturamento
mundial anual gira em torno de US$
15,9 bilhões.

Na carne
"O QlikViewfoi a única solução que

nos propôs Ver pra crer', ou seja,
fizemos uma degustação da ferramenta
com os próprios dados da empresa,
não uma experiência com dados
fictícios como outras soluções
ofereceram", informa Alessandra
Bergamasco, executiva de marketing
intelligence da CNH. A fase de
demonstração durou uma semana,
tempo suficiente para que a companhia
decidisse pela implantação do QlikView.

A rapidez é fruto ainda da urgência
em contratar uma solução que
conseguisse organizar os dados das 200
planilhas geradas mensalmente pelas
quatro marcas da holding, com mais
velocidade, menor probabilidade de erros
no desenvolvimento de relatórios e,
principalmente, apresentação
simplificada de resultados. Tínhamos
muitos dados sem conexão espalhados
na empresa e não analisávamos os
relatórios, apenas consolidávamos as
informações e fazíamos a sua leitura",
revela a executiva.

A simplicidade da ferramenta, tanto
no entendimento quanto na
implantação e operacionalização, foi
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"O analista dos
dados ou

trabalhava com
Excel, algo fácil e
massivo, porém

sem grandes
inteligências, ou

então com
ferramentas

mais complexas
e que poucos

usuários tinham
acesso",

JORGE UTIMI
SOBRINHO, DA

QLIKVIEW

uma das características para a
implementação da solução. '''Além de
transformar as planilhas da forma que

chegam em um formato padrão,
importando os dados com mais
segurança e rapidez, e da geração
imediata de relatórios e análise das
informações em tempo real, o QlikView
nos oferece maior liberdade pela
facilidade de desenvolvimento e
simplicidade da apresentação gráfica
dos resultados finais", explica.

O QlikView foi implantado na CNH
em 2007 pela Ausland, parceira da
Inteligência de Negócios, uma das
masters resellers da QlikTech no
Brasil, inicialmente no departamento
de marketing. Com a expressiva
presença da solução dentro da CNH,
a empresa já estuda a possibilidade
de expandir as funcionalidades e
recursos de gerenciamento da
solução para outras áreas. "Como
cerca de 5 mil planilhas de trabalho
estão armazenadas na solução,
entramos no relatório e enxergamos a
raiz do problema", atesta Alessandra.

CRESCIMENTO PLANEJADO
esde 7996, a área de Ti das Lojas Mansa trabalha na construção de uma
solução de BI que permitisse a ampliação da sua utilização e que
acompanhasse o crescimento da organização, Na primeira fase, o objetivo era

obter conhecimento do negócio por meio de dados detalhados e os desafios estavam
ligados à diversidade de sistemas e fontes de informações, alto custo e tempo para
obtenção dos mesmos, afinal as tarefas até então eram manuais e repetitivas. "Entre
2000 e 2001, iniciou-se uma fase de transformação, atualizando a tecnologia e
ajustando a performance. Passamos a planejar a capacidade, projetar o volume de
dados e treinar os usuários para que houvesse uma discussão dos conceitos dos
indicadores de performance. A idéia era nortear as decisões e posicionar a companhia
à frente da concorrência", comenta Wagner Oliveira, da área de inovação e suporte ao
negócio das Lojas Mansa.

Já a partir de 2002 e até o final de 2007, a aplicação do BI passou a ser mais
estratégica. O volume de informações aumentou e a companhia estava mudando o foco
de negócios. A partir da incorporação de novos departamentos surgiram as iniciativas de
análise de clientes. "Os usuários começaram a demandar mais aplicações e o BI passou
a ser utilizado na gestão e controle dos negócios, interação com o cliente e para
identificar novas oportunidades de vendas. A gestão de demanda, foi bastante importante
para manter o foco dos trabalhos e dar subsídio para um crescimento paulatino", finaliza.

Corno a idéia é cada vez mais avançar no acesso c/as informações para outros
usuários e efetivar a adoção do conceito de Pervasive B!, até 2010 deve ser
empregada a meta de agregar valor à solução de BI da MicroStrategy por meio da sua
associação com as iniciativas de Radio Frequency
Identification (PHD). Além de maior eficiência operacional,
será possível conhecer informações detalhadas das várias
atividades e processos que ocorrem durante 3
movimentação de cada um dos produtos, desde o centro
de distribuição até às lojas. Questões como tempo que
permaneceu na prateleira e quantas vezes determinado
artigo foi enviado ao provador, poderão ser respondidas.
Trazendo informações estratégicas em tempo real e
administração dos processos de qualidade.

A meta é até o final de 2009 chegar
com a solução até 500 colaboradores
em toda a América Latina - contra os
200 atualmente. Nessa evolução, serão
consideradas as diferenças culturais
dos países da AL, no qual as unidades
de negócios da CNH precisam
contratar fornecedores locais para
complementar o ciclo de integração
das informações.

Cartões e pessoas
Também com características

semelhantes, a Redecard agrega 30C
usuários e mais de 22 mil relatórios em
seus projeto, que agrega informações
de mais de 740 mil clientes. Para
organizar os trabalhos, a companhia de
processamento de cartões criou uma
divisão especial, uma área de Business
Intelligence dentro do departamento de
marketing, para transformar ferramentas
tecnológicas em soluções, de fato,
voltadas aos negócios.

Ainda em 2003, início do projeto,
a empresa - que detinha na época
45% do mercado nacional de
operações com cartões de crédito e
débito, corri 740 mil estabelecimentos
credenciados - contabilizava 40% dos
funcionários acessando diariamente o
data warehouse da empresa e
efetuando análises online via web. A
saída foi utilizar a ferramenta Sybase
IO com o Pervasive BI da
Microstrategy.

A empresa, que registrou 1,8
bilhões de transações em 2007 e, no
primeiro semestre desse ano, teve
crescimento de 17% em relação ao
primeiro semestre do ano passado. Em
resumo, o banco de dados da empresa
é utilizado por 48% dos funcionários da
companhia. Agora, cada um dos 414
funcionários executa 31,6 mil relatórios
mensalmente.

Um dos fatores que contribuíram
para o bom desempenho nos
negócios da Redecard e o fato da
empresa basear-se com grande
intensidade em informações históricas
para suas atividades diárias.
Anteriormente, o acesso aos dados
estratégicos era baseado em
relatórios transacionais e "cubos", o
que impedia decisões rápidas e
demandava maior tempo na criação
de relatórios. E como tempo é
dinheiro, aqui literalmente, a saída
pela adoção do Pervasive responde a
essa máxima. (C.R)
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