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A PRÓXIMA PARADA das ferramentas
de gestão corporativa são os sistemas de
Business Intelligence (BI). Nos últimos
anos, as empresas brasileiras compra-
ram software de planejamento, relacio-
namento com os clientes e armazena-
mento de informações estratégicas. O BI
entra como o complemento do cardá-
pio. É o pacote de programas que vai
extrair, analisar dados e gerar informa-
ções com o objetivo de imprimir mais
competitividade ao negócio. Todos os
caminhos levam aos sistemas de Busi-

ness Intelligence, avaliam analistas do
mercado de tecnologia da informação e
empresários que já experimentam o po-
der de transformação dessa plataforma
de software. "Tornou-se premente a pa-
dronização das informações empresa-
riais para definir as estratégias e apro-
veitar as oportunidades", define Bruno
Rossi, analista sênior de software do
IDC Brasil. "Todas as áreas de negócios
de uma empresa devem compartilhar as
informações para facilitar a tomada de
decisão", afirma Rossi.

"Em um universo cada vez mais
competitivo, a diferença entre as empresas
será marcada pelo uso do conhecimento
que eles têm de seus clientes", avalia Mar-
cos Etchegoyen, vice-presidente de opera-
ções e segmentos especiais da Redecard, a
empresa que processa as transações dos
cartões MasterCard, Redeshop e Maestro.
"Nossa ferramenta de BI é a base que sus-
tentará esse modelo, capacitando as áreas
da empresa para melhor entenderem os
clientes", completa Etchegoyen.

Separada a dose de propaganda que

costuma acompanhar o discurso pela
adoção de sistemas de TI, o que se vê é
realmente uma franca expansão do Busi-
ness Intelligence. O mercado mundial de
BI teve um pequeno crescimento em
2003 e espera-se um crescimento contí-
nuo até 2007. Nesse ano, de acordo com
um levantamento do instituto de
pesquisa Gartner, o volume mundial de
negócios, entre plataformas e pacotes de
BI, deve chegar perto de US$ 2,7 bilhões
(veja gráfico). No Brasil, em 2003, se-
gundo o IDC, a venda de ferramentas de
BI ficou abaixo do esperado, embora te-
nha apresentado crescimento nas vendas.
Em 2004, no entanto, verifica-se uma
demanda mais acelerada.

Há projetos de porte em diversos se-
tores da economia. No agrobusiness, o
Grupo Bunge, por exemplo, que anun-
ciou em setembro uma ampla reestrutura-
ção de suas operações no Brasil (fertili-
zantes e alimentos), com o objetivo de
obter ganhos de eficiência e competitivi-
dade, vai implantar um projeto de BI cor-
porativo. Na área governamental, o Proda-
sen, responsável pelo centro de informática
e processamento de dados do Senado Fe-
deral, pretende desenvolver um ambicioso
projeto para tornar disponível o Orça-
mento da União pela internet (veja repor-
tagem seguinte).

Outros projetos se inserem em pla-
nos mais ambiciosos de empresas que es-
tão promovendo reformulações na área
de TI para gerenciar o desempenho da
companhia. É o caso da Braskem, uma das
maiores do setor petroquímico, que deci-

Castanheira, da BO: "Informações de qualidade"
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diu unificar as informações do sistema
gerencial de todas as suas unidades de ne-
gócios para monitorar o desempenho da
companhia. A empresa utiliza tecnologia
de BI para fornecer os indicadores de ges-
tão, informações relevantes e estratégicas
para 400 diretores e gerentes que vão
monitorar o desempenho da empresa.

O BI é um grande transformador de
dados em informações. Possibilita me-
lhor análise dos documentos que estão
guardados nos grandes armazéns de da-
dos, os chamados datawarehouses. "Sem
essas ferramentas, fica difícil construir
uma boa base de dados e distribuir in-
formações de qualidade dentro da cor-
poração", comenta Paulo Castanheira,
diretor-geral da Business Objects no Bra-

sil, empresa que implantou o sistema de
Business Intelligence na Braskem.

Os datawarehouses são um recurso
cada vez mais importante para empresas
que usam sistemas de gestão. Um efeito
da crescente retenção de dados é o seu
acúmulo. "As empresas precisam saber o
que fazer com os dados que guardam",
diz Luiz Pizani, presidente da consultoria
PHD Brasil. "Os datawarehouses contri-
buem para a gestão das informações",
afirma Pizani. A Business Objects opera
com pacotes de BI — um conjunto de pro-
dutos que exploram as informações ar-
mazenadas nos datawarehouses.

Recentemente, a BO comprou por
US$ 820 milhões a Crystal Decision, uma
software house que fornece ferramenta
de geração de relatórios. "O mercado de
pacotes de BI é o de maior crescimento no
Brasil atualmente", avalia Castanheira.

Relatórios relevantes
O crescente interesse das empresas pelo
software de Business Intelligence tem ex-
plicações. Existe uma pressão muito
grande das empresas para cortar custos
das áreas de tecnologia, indica Flávio Bo-
lieiro, diretor-geral da MicroStrategy Bra-
sil, empresa que fornece sistemas de BI
para mais de 60 clientes no País — l O mil
pessoas usam seus produtos — e projeta
uma receita estimada para 2004 em torno
de R$ 20 milhões. "BI é a forma de a em-
presa se enquadrar e trazer diferencial de
competitividade", explica Bolieiro. A
Vivo, uma das principais operadoras de
telefonia do País, segundo o executivo,
entendeu bem essa necessidade. A opera-
dora contratou a plataforma de BI da Mi-
croStrategy para trabalhar com um vo-
lume de dados de mais de 3 O terabytes e
extrair informações relevantes para a to-
mada de decisões. "As empresas precisam
de análises detalhadas, em tempo real,
para aumentar suas receitas", diz.

O setor financeiro é outro grande
comprador de BI no Brasil. Por pressão
das regras do Sistema de Pagamentos Bra-
sileiro (SPB), dos acordos de Basiléia II e
da Lei Sarbanes-Oxley os principais ban-
cos do País começam a colocar os produ-
tos de BI entre suas prioridades. "Estamos
trazendo uma série de novas aplicações
voltadas para risco operacional, para risco

de crédito no segmento financeiro, um
setor que está muito amadurecido e fo-
cado nas novas regulamentações", conta
Antônio Paulo Rihl, diretor para a América
Latina da Hyperion, empresa com fatura-
mento mundial de US$ 630 milhões em
2003. "Não basta apenas olhar os custos. É
preciso entender a rentabilidade por
cliente, por produto, por área de negó-
cio", diz Rihl. "Quem souber fazer isso
vai ter mais competitividade."

O BI não precisa, necessariamente,
ser visto como uma ferramenta sofisti-
cada, de alto custo, voltada apenas para
grandes corporações. Pelo menos é o que
pretende demonstrar a Cognos, empresa
com faturamento global de US$ 668 mi-
lhões em 2003. A filial brasileira trabalha
com uma base de quase 300 clientes, en-
tre os quais grandes companhias como
Cargill, banco Santander, Dataprev, GVT e
Banrisul. O elenco é composto, também,
de empresas de porte menor, como a Co-
pasa-Companhia de Água e Saneamento
de Minas Gerais, Caixa dos Funcionários
do Estado de São Paulo, Cagesc-Compa-
nhia de Água e Esgoto do Ceará, Detran

Boliero, da Microstrategy: competitividade

do Rio Grande do Sul, entre outros. "As
empresas médias também podem investir
um percentual de seus gastos de TI em
projetos que podem ser implantados num
prazo de até 120 dias", diz Carlos Guima-
rães, country manager da Cognos no Bra-
sil. Sua expectativa é incorporar este ano
32 novos clientes. "Pelo menos 15% deles
serão provenientes do setor público, uma
área onde os negócios de BI estão em ex-

Uma conta no bar, muitas informações

pansão", diz Guimarães.
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BUSCAR transparência e instrumentos de
gestão iguais aos do mundo corporativo é
hoje o principal estímulo à corrida das
empresas do setor público para adoção das
ferramentas de Business Intelligence. Até
2003, os investimentos em BI das empre-
sas governamentais foram reduzidos. A
partir deste ano, empresas estatais e órgãos
públicos passam a figurar como grandes
consumidores da tecnologia.

Vários fatores levam a área governa-
mental a adotar sistemas de BI. Por causa
da Lei de Responsabilidade Fiscal, os ór-
gãos públicos estão dando mais valor à
análise de informações para evitar fraudes
e riscos de sonegação de impostos. Pelo
mesmo motivo, buscam-se ferramentas
mais eficazes de avaliação dos gastos do
governo. A necessidade de fiscalizar o setor
privado também tem levado entidades go-
vernamentais a comprar sistemas de BI.
Um exemplo são as agências reguladoras,
que usam a tecnologia para avaliar os indi-
cadores de desempenho e prestação dos
serviços de energia e telecomunicações.

"O objetivo é organizar os dados para di-
vulgar informações confiáveis à sociedade
e até mesmo controlar o meio ambiente",
diz Carlos Guimarães, diretor-geral da
Cognos, que desenvolve vários projetos
para empresas do setor público.

Uma das aplicações de BI da Cognos
está sendo implantada no Detran de Porto
Alegre pela Procergs (Companhia de Pro-

Guimarães, da Cognos: "dados confiáveis"

cessamento de Dados do Rio Grande do
Sul). É uma aplicação na área financeira,
desenvolvida com a Secretaria Estadual de
Fazenda, que possibilita o acompanha-
mento dos índices de arrecadação do IPVA,
em substituição às consultas e estatísticas
manuais que existiam dentro da autarquia.
Na parte referente aos veículos, habilita-
ção de motoristas e sistemas de infrações
de trânsito, o aplicativo provera uma base
de dados centralizada sob responsabili-
dade da prefeitura, em convênio com o
Detran estadual. "O aumento de arreca-
dação é efeito de ações de governo, mas
os dados analisados pelas ferramentas de
Business Intelligence melhoram o perfil
da arrecadação municipal e estadual",
explica Walter Augusto Câmara, respon-
sável técnico pelo setor da Procergs que
atende ao Detran gaúcho. "Além disso, o
BI reduz os índices de inadimplência e é
a ferramenta adequada para fazer acom-
panhamento fiscal e realizar projeções
mais precisas", completa Câmara.

Combate à sonegação
O projeto desenvolvido na Secretaria da Fa-
zenda do Estado de São Paulo, com base no
software da Business Objects, também per-
mite identificar desvios de comportamento
na arrecadação, informa Edson Gustavo de
Souza, gerente do Projeto Datawarehouse
(DW) e fiscal da Secretaria da Fazenda. A
partir de uma análise sofisticada de dados é
possível cruzar diversas informações e ob-
ter relatórios de empresas inadimplentes. O
controle é feito por meio de um cadastro
de dados econômicos, fiscais e de arrecada-
ção de 800 mil empresas.

É um projeto que vai consumir R$ S
milhões este ano, mas trará bons resulta-
dos aos cofres públicos, nas estimativas
de Souza. Um dos retornos já confirma-
dos, informa ele, foi o cruzamento dos
dados de 70 empresas. A inconsistência
tributária atingiu R$ 300 milhões e a
Fazenda estadual arrecadou, através da
ação, cerca de R$ 17 milhões a mais. An-
tes da implementação da nova tecnolo-
gia, um relatório demorava dois dias para
ficar pronto. Hoje, está pronto em ques-
tão de segundos via web para todo o Es-
tado. "Há ganhos de otimização do tempo
no trabalho de fiscalização e de transpa-
rência", diz Souza.



14 Especial aplicativos de gestão foco 31 de outubro 2004

O MAIS TRADICIONAL aplicativo de
gestão empresarial, o Enterprise Re-
source Planning (ERP) é também o mais
disseminado. Conhecida desde a década
de 90, a tecnologia já passou pelas fases
de adoção febril, pelo refluxo dos pro-
blemas de implementação e, na opinião
de consultorias, encontra-se na maturi-
dade. Com o mercado praticamente sa-
turado, os fornecedores de tecnologia
estão se voltando para as empresas de
pequeno e médio porte — um mercado
ainda carente de informatização. Nos
países desenvolvidos, é bastante comum
o uso de ERPs em pequenas indústrias e
comércios. Na filial brasileira da SAP,
uma história corrente entre os funcio-
nários conta que, na Alemanha, país de
origem da companhia, até as padarias
já compraram um ERP.

No Brasil, a coisa é um pouco dife-
rente. Por causa do preço dos sistemas, ven-
der para as pequenas e médias empresas

nacionais sempre foi complicado.
Mesmo assim, alguns fatos permitem
acreditar que as dificuldades podem ser
superadas. Em primeiro lugar, os fornece-
dores dos aplicativos estão oferecendo pa-
cotes de software mais enxutos, o que fa-
cilita o acesso das empresas de orçamentos
mais baixos à tecnologia. É um mercado
onde as empresas nacionais, capazes de
trabalhar com orçamentos mais baixos,
se destacam. É o caso de fabricantes como
Microsiga, Datasul, RM Sistemas e Logo-
center. Além disso, existe também a pres-
são que vem do elo mais forte da cadeia
de suprimentos (supply chain). Quando,
por exemplo, uma rede de supermerca-
dos que tem ERP exige, os pequenos for-
necedores que vivem em volta dela inves-
tem na tecnologia para não perder o
cliente do qual dependem. "As empresas
de pequeno e médio porte estão sendo
forçadas a adotar sistemas de ERP para se
integrar e atender às necessidades de ges-
tão das grandes empresas da cadeia de
suprimento", analisa Lávio Falcão, presi-
dente da Industrial & Financial Systems
(IFS), software house sueca. "Há um
aquecimento muito forte dos negócios",
afirma Falcão.

Estratégia para pequenas
Os grandes fornecedores têm se prepa-
rado para atender o segmento de peque-
nas e médias. "Existe um potencial de
negócios de 5 mil empresas, com carac-
terísticas diferentes das grandes compa-
nhias que estão buscando soluções de
competitividade e que hoje são alvos da

Padaria alemã: ERPs em todos os lugares

nossa estratégia comercial", diz Carlos An-
dré, diretor-geral da PeopleSoft no Brasil.

A Oracle, outro dos big players da
indústria de ERP, também reformulou
seu modelo de negócios em 2004 para
dar atenção especial ao chamado mer-
cado SMB (small medium business), de
pequenas e médias empresas. Pelas con-
tas da Oracle, são 25 mil empresas de
médio porte, com 100 a 494 emprega-
dos, e 122 mil pequenas empresas, com
20 a 99 empregados. "No total, são 147
mil empresas, que concentram 20% do
PIB brasileiro e precisam comprar novos
processos de integração de sistemas a um
custo mais baixo", diz Eduardo Lopez,
vice-presidente de tecnologia da subsi-
diária brasileira. A maneira de atender
essas empresas é baseada na oferta de
software de ERP em forma de serviços
sob demanda. Na visão da Oracle, isso
possibilita aos clientes migrar para uma
arquitetura mais avançada, com redução
de custos de 20%, em média, informa
Lopez. "Nossa intenção é que 35% da re-
ceita, este ano, se originem das vendas
em SMB", diz o executivo.

Nas grandes empresas brasileiras, o
uso de ERPs está bem avançado. De acordo
com uma pesquisa da FGV-Eaesp, 70%
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delas já possuem sistemas integrados de
gestão (veja gráfico). "A pesquisa com-
prova a explosão do uso de ferramentas
de gestão no período de 1995 a 2004",
resume o professor Fernando Meirelles,
diretor-geral da escola e coordenador do
levantamento da FGV. A tendência é que
os 30% restantes também adquiram os
sistemas. Mais uma vez, o crescimento

econômico e a inserção em cadeias logís-
ticas podem ajudar. Há ainda setores que
demoraram a se modernizar e agora ten-
tam tirar o atraso, caso do agrobusiness e
da administração hospitalar. "As empresas
chegaram ao seu limite e precisam inves-
tir em novos softwares de gestão para
conseguir extrair o máximo possível de
suas operações", diz Falcão.







foco 31 de outubro, 2004 Especial aplicativos de gestão 15

HÁ TRÊS ANOS, a Ticket Serviços, em-
presa do grupo francês Accor, começou a
fazer a migração de sua linha de produ-
tos dos antigos bilhetes de papel para os
cartões eletrônicos e smart cards - que
carregam chips de memória. Descobriu
que sua área de tecnologia da informação
(TI) precisava de uma transformação
completa para dar suporte às mudanças.
O objetivo era modernizar a estrutura de
processos e implantar tecnologias de su-
porte aos negócios. Resultado: a empresa
implantou, de uma só vez, sistemas no-

vos de Business Intelligence, CRM e ERP.
"Hoje em dia, há claramente avanços sig-
nificativos dentro da organização", avalia
Eliane Maria Aere, chief information of-
ficer (CIO) da Ticket, que atende uma
clientela de 50 mil empresas e 4,5 mi-
lhões de pessoas por meio de uma rede
de 280 mil estabelecimentos credencia-
dos em 4,8 mil municípios.

A participação da companhia no se-
tor de refeição-convênio atingiu 42%
em 2003. Entrou em 2004 com cerca
de 1,8 milhão de cartões em operação,
com os produtos Ticket Car, Ticket Ali-
mentação Eletrônico e Ticket Restaurante
Eletrônico. Até o ano que vem, a Ticket
pretende ser uma empresa totalmente
on-line e real time. "As mudanças na
área de TI se refletem, sem dúvida, nos
bons resultados do business da em-
presa", garante Eliane Aere.

A Ticket não economizou recursos
em seu plano de transformação. Até
2005 serão desembolsados algo em
torno de R$ 100 milhões. Mas tudo foi
muito bem pensado, segundo Eliane
Aere. "Fizemos um processo de refle-
xão da organização, das nossas proposi-
ções para os clientes, do nosso modus
operandi", diz ela. Para atender às novas
exigências dos clientes - oferecer os
serviços em papel e em canais eletrôni-

cos -, a empresa avaliou o que poderia
ser mudado na área de gestão, reformu-
lou processos da organização e de suas
relações com os clientes.

De imediato, foi descartada a plata-
forma de gestão tecnológica até então uti-
lizada. O ambiente de TI da empresa,
desenvolvido internamente, era desatuali-
zado, descentralizado, com excessiva au-
tonomia nas áreas de execução e de ope-
ração. Por isso, a empresa resolveu buscar
uma solução que tivesse integração com
os demais sistemas empregados na em-
presa, que fosse preparada para a inter-
net, flexível e constituída por uma base
única de dados.

Inteligência sob controle
O redesenho da infra-estrutura tecnoló-
gica, batizado de Projeto Millenium, in-
cluiu a implantação de uma nova plata-
forma de gestão corporativa integrada,
tendo como principal software o E-Busi-
ness Suíte da Oracle, que utiliza simulta-
neamente soluções de ERP, sistemas de
Business Intelligence e CRM. Só aí foram
gastos cerca de R$ 20 milhões.

O ponto central da estratégia, ex-
plica Eliane Aere, é a manutenção da in-
teligência do negócio sob controle de
gestores da área de TI da Ticket e a trans-
ferência da responsabilidade de toda a
operação para os parceiros terceirizados.
A empresa fechou um contrato de R$ 25
milhões com a IBM para a ampliação das
operações de B2B (business-to-business)
e a terceirização do hosting. A Redecard
ficou encarregada da captura dos mais
de 2 milhões de operações mensais com

Eliane, da Ticket: "Há avanços significativos"
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os produtos Ticket Alimentação Eletrô-
nico e Ticket Car (100 mil cartões do
tipo smart card). O processamento des-
sas informações é feito pela Orbitall com
o apoio da CSU. A plataforma de call cen-
ter, baseada em infra-estrutura da Avaya,
é operada pela EDS. A central de atendi-
mento responde pelo suporte a mais de
SOO mil ligações mensais, entre usuá-
rios, empresas-clientes, estabelecimen-
tos e consumidores novos.

Quando o projeto começou, afirma

Eliane Aere, o objetivo da estratégia não
tinha ambição de reduzir custos, mas
elevar a qualidade dos serviços. Agora,
já no seu quarto ano de desenvolvi-
mento, o Projeto Millenium começa a
apresentar, também, diferenciais nessa
área. "Tivemos uma redução de 20% no
nosso quadro de pessoal, profissionais
que acabaram sendo absorvidos pelos
nossos parceiros estratégicos, e o orça-
mento de TI foi enxugado em 10%,",
informa a executiva.








