
xtrair, processar e reportar dados 
de um Data Warehouse para exe
cutivos de qualquer área organiza
cional é a proposta das ferramen
tas de Business Intelligence (BI). 

Para que um diretor ou gerente 
de logística possa tomar as melhores 
decisões para o negócio, é fundamen
tal que eles tenham conhecimento em 
tempo real que possa ajudá-los nesse 
processo. Em resumo, o BI transforma 
dados guardados nos sistemas corpo
rativos em informação qualitativa para 
os executivos. 

0 objetivo principal é claramente 
uniformizar processos que permitam 

o acesso à informação como forma de 
melhorar os negócios através do uso da 
tecnologia. 

Kimberly-Clark centraliza informações 
Presente no Brasil desde 1996, a 

Kimberly-Clark tinha vários sistemas 
diferentes para o controle de informa
ções. A empresa realizou aquisições de 
softwares conforme crescia, o que re
sultou em problemas de acesso às infor
mações estratégicas. 

O controle das informações incluía 
planilhas manuais, que eram pouco prá
ticas para as áreas de negócios, pois se 
perdia muito tempo organizando os da

dos, padronizando as fontes e gerando 
relatórios analíticos. Em determinadas 
áreas, também se utilizava a ferramenta 
Power Decision, que não era tão dinâmi
ca quanto a empresa necessitava e tinha 
um alto custo mensal de aluguel. 

A dificuldade em centralizar os da
dos fez com que a empresa buscasse 
uma nova solução. Com o auxílio da 
uCube, foi apresentada à tecnologia 
de Business Intelligence da Microsoft. 
"Quando eu fui informado que a ferra
menta de BI da Microsoft era um servi
ço dentro do SharePoint Server e basta
va acionar o PerformancePoint Server, 
resolvemos implantar o sistema", con-



ta o gerente de Tl da Kimberly-Clark, 
Paulo Biamino. 

Em junho de 2008, a uCube deu iní
cio ao trabalho de consultoria, mapea
mento e arquitetura do projeto. Com o 
auxílio do parceiro, a Kimberly-Clark 
passou seis meses conhecendo a ferra
menta e utilizando, em paralelo, o antigo 
sistema. A mudança envolveu também a 
padronização dos indicadores das infor
mações entre as diversas áreas de negó
cios da empresa, que não tinham regra 
comum para os dados estratégicos. 

No início de 2009, a antiga solução 
já estava desativada e, até a metade de 
2010, o processo de implementação 
foi encerrado. A aplicação do sistema 
aconteceu estrategicamente, passando 
pelas diversas áreas da empresa, como 
Inteligência de Mercado e Vendas, F i 
nanceiro e Monitoramento de Serviços 
e lnfraestrutura de Telefonia. 

"Fizemos um planejamento amplo, 
executado por fases. Isso garantiu que 
pudéssemos mostrar os resultados ra
pidamente", conta o diretor de Novos 
Negócios da uCube, Eder Berenguer. A 
mudança culminou na criação do portal 
Painel de Informações, que tornava mui
to mais acessíveis os dados da empresa. 

Benefícios 
• Centralização das informações: com 

a implementação do sistema, foram 
eliminados os bancos de dados pa
ralelos, que atravancavam os pro
cessos internos da Kimberly-Clark. 
As operações deixaram de ser re
alizadas manualmente e foi criado 
um padrão para os indicadores das 
informações, publicadas no Painel 
de Informações. 

• Maior colaboração entre os usu ários: 
todas as áreas passaram a ter aces
so em tempo real às informações. Os 
gestores ganharam maior autonomia 
ao criar suas análises, uma vez que 
não dependem mais da área de Tl 
para gerar relatórios e gráficos. 

• Aumento de produtividade: "A dis
ponibilização das informações pro
porcionou um enorme ganho de 
produtividade", garante o gerente 

de Tl . Antes, 30% da força de traba
lho atuava somente com a coleta e 

\ o preparo dos relatórios de dados da 
Kimberly-Clark Brasil. Com a imple
mentação da solução de BI da M i 
crosoft, esses profissionais deixaram 
de executar funções operacionais e 

passaram a ter uma atividade ana
lítica, o que colabora para agregar 
valor ao negócio. 

• Redução de custos: a solução da M i 
crosoft pôde ser adotada sem custo, 
uma vez que a empresa já possuía as 
licenças de uso para os produtos da 



Microsoft. Além disso, calcula-se uma 
economia de R$ 120 mi) anuais com a 
desativação do antigo software. 

Cadeia do frio 
Dois dos maiores e mais tradicio

nais operadores logísticos frigorifi
cados do Brasil, a Cefri e a Cefrinor, 
localizados respectivamente em Mai-
rinque/SP e em Salvador/BA, adotam 

o sistema da Sythex para fazer o ge
renciamento de suas operações logís
ticas com apoio de um sistema de i n 
teligência de negócio (BI). 

A Cefrinor encontrou na solução da 
Sythex a experiência e a robustez que 
precisa para o gerenciamento de suas 
operações logísticas. 

A inovação nessa negociação fica 
por conta da Plataforma Avançada de 

Gestão Empresarial, um conjunto de 
soluções que trabalha com o WMS (sis
tema de gerenciamento de armazéns), e 
pode ser ativado a qualquer momento. 
No caso da Cefrinor, a empresa começa 
a utilizar a ferramenta de gestão estra
tégica que utiliza conceitos de BSC e BI 
(meta x realizado). 

Marcelo Franco, gerente comercial 
da Sythex, destaca que o grande de
safio será atender as particularidades 
de uma operação 100°/o frigorificada 
a -30"C, regras distintas para diver
sos clientes, operações realizadas por 
equipamento de voz (Vocollect) e tam
bém a interface com a recente versão 
do ERP SAP "Business One". 
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