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DE PRIORIDADE
A PROBLEMA
Pelo quinto ano consecutivo, Business Intelligence aparece no
topo de preocupações dos CIOs da América Latina, segundo
o Gartner. De duas, uma: ou ninguém compra BI ou a
tecnologia é ineficiente. A segunda resposta parece ser a certa

Saber como determinado processo é feito e como melhorá-lo
é o sonho de qualquer CÍO. Há cinco anos como CIO da Mitsubishi
Motors no Brasil, Eduardo Maurício Zalamena viveu o período de entusiasmo por
soluções de BI, ferramentas que prometiam justamente dar aos executivos a visão
do que é preciso melhorar e até como fazer. A experiência mostra mais dificuldades
que problemas resolvidos.

O que BI prometia aos gerentes de TI de todo mundo era saber com precisão e
rapidez o que era produzido, como poderiam cortar custos e avaliar processos. Por



isso, desde 2005 as rodinhas de con-
versas de CIOs abordam o conceito
de forma mais emergencial. Pelo quinto
ano seguido, Business Intelligence apa-
rece entre as duas primeiras posições do
ranking de prioridades de l .500 manda-
chuvas de tecnologia de toda América
Latina. Ainda no começo de 2009, Edu-
ardo sofria para acompanhar as deman-
das e compras de estoque da fábrica. Fal-
tava integração entre as bases de dados e
também uma atualização constante das
informações. A análise feita não supria as
necessidades da Mitsubishi.

Em setembro, Eduardo e centenas
de outros CIOs foram à XIV Conferên-
cia Anual do Futuro da TI do Gartner.
Lá um dos fornecedores de software
de BI questionou a platéia quem havia
comprado a tecnologia nos últimos
cinco anos. Como Eduardo, a maio-
ria dos executivos tinha. A prioridade
tinha se tornado um problema. O re-
sultado entregue era complexo e não
satisfazia plenamente.

Para Eduardo, os problemas que ti-
nha em sua empresa indicavam isso. Sua
solução de BI foi de difícil implementa-
ção, e ele acredita que a dificuldade de
fazer valer a tecnologia era para todos e
por isso a preocupação constante.

Na Camargo Corrêa, Darcio Man-
darano, gerente de sistemas de gestão,
sofria de um mal parecido. Para moni-

torar obras, materiais de construção,
prazos e outras questões da construtora,
Darcio e sua equipe não conseguiam a
transparência e demoravam cerca de
duas semanas para elaborar relatórios. O
BI não funcionava como esperava.

Este ano, quando decidiu comprar
uma nova ferramenta de BI, o gerente da
Camargo preferiu manter o uso da atual
estrutura de inteligência analítica, basea-
da em SAP. Enquanto isso, a nova ferra-
menta foi usada para melhor visualizar
os dados que já obtinha. Assim, reduziu
o tempo de geração de relatórios para
dois dias. O uso foi pontual e objetivo.

No caso da Mitsubishi, Eduardo
também resolveu usar a estratégia de
pequenos projetos pontuais. Nesse caso,
foram soluções específicas para cada área
da empresa. No que diz respeito ao con-
trole de estoque e compras de material
produtivo, a ferramenta foi aplicada em
dois meses. Com isso, o controle passou
a ser mais preciso e os custos caíram 7%.
A economia foi de R$ 2 milhões.

Eduardo e Darcio concordam que
a preocupação com BI não irá diminuir.
Pelo menos não agora. "Temos de nos
preocupar ainda mais, pois surgirão mais
demandas", disse Eduardo. "Vamos con-
tinuar trabalhando para melhorar a for-
ma como analisamos nossos processos."

Além de BI, completam o pódio de
prioridades as aplicações de negócios,

EXPERIÊNCIA Eduardo, da Mitsubishi,
viveu o início da "febre" por BI e a fase de
decepção com a tecnologia

como ERP e CRM, e virtualização e sto-
rage, que subiu cinco posições na Améri-
ca Latina em um ano. A tendência parece
ser a mesma para os dois profissionais de
TI acima citados. Eduardo afirma que a
atualização e integração do ERP também
é uma prioridade na Mitsubishi, e Darcio
diz que a gestão de frota é algo que rece-
berá atenção especial.

Durante o evento do Gartner, o ana-
lista e presidente da conferência, Donald
Feinberg, havia alertado para a falta de
expertise em BI na América Latina, mas
acredita que o cenário muda no perío-
do de três a cincos anos. Na Mitsubishi,
Eduardo pretende buscar empresas que
consigam simplificar a tecnologia. Quem
sabe assim o BI deixa de se tornar priori-
dade para virar uma realidade. b2b
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