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Empresa investe em solução de CPM e analisa a rentabilidade por cliente. A Parmalat precisa de 
um tipo de informação bem especial: a rentabilidade por cliente. Interessam-lhe os gráficos com a 
linha evolutiva dessa rentabilidade. E o custo exato para levar seu produto em cada loja do Brasil. 
O que mais importa, porém, é o cruzamento de dados, a rapidez na obtenção da informação, sua 
acessibilidade e uma apresentação padronizada e de fácil compreensão. Com esse conhecimento, 
a empresa pode decidir sobre a continuidade ou não de determinados produtos, definir suas 
políticas comerciais com base em números e estatísticas confiáveis e analisar a viabilidade de 
atuar em determinadas regiões.  
 
É uma equação complexa, cuja solução depende de um banco de dados de alta disponibilidade e 
de sofisticadas ferramentas de gestão estratégica e análise. O objetivo final é ganhar eficiência, 
abandonar maus negócios e melhorar a operação comercial. A Parmalat, empresa que fatura mais 
de R$ 2 bilhões por ano no Brasil, tem pressa em adquirir esse conhecimento. Sua atividade de 
fabricação, venda e distribuição de produtos alimentícios, envolve uma rede capilarizada, com 
transporte em longa distância, fretes altos e forte concorrência.  
 
Desempenho corporativo  
 
Desde janeiro, no âmbito de um grande projeto de tecnologia de informação, que envolve não só 
a subsidiária brasileira, mas também a matriz italiana, a empresa utiliza uma solução de 
gerenciamento de desempenho corporativo (CPM, do inglês Corporate Performance Management), 
da norte-americana Cognos. As informações de cada cliente já estão disponíveis. E o campo está 
preparado para novos avanços estratégicos - 25 pessoas, com cargos na diretoria e gerência, têm 
acesso, em tempo real, à base de dados e estão envolvidas com o planejamento e o 
monitoramento das vendas. A metodologia do Balanced Scorecard (BSC) sustenta essas ações e 
avaliza a qualidade dos indicadores. Ao final do treinamento, o grupo de profissionais ligados à 
rede do CPM chegará a 60.  
 
"Essa aplicação está permitindo uma reengenharia de nossos negócios", afirma Tadeusz 
Prusaczyk, gerente executivo de tecnologia de informação da Parmalat. "Tínhamos todos os 
dados, mas eles não estavam organizados". Com o apoio da consultoria italiana Value Partners, a 
empresa descobriu que seus custos operacionais de vendas eram muito altos e que alguns 
clientes representam mais despesas do que lucros. O banco de dados Oracle que roda em 
plataforma Unix, da IBM, carrega 17 milhões de registros e recebe sete informações por cliente 
por mês. A Parmalat tem uma carteira com 20 mil clientes, atacadistas e varejistas, com lojas de 
todos os tamanhos e espalhadas pelo País.Até adotar o CPM da Cognos, a área comercial da 
Parmalat contava com uma solução de Business Inteligence (BI), mas só para a análise de dados 
históricos. Faltava-lhe o conhecimento atualizado e uma melhor capacidade de fazer projeções e 
simulações. O trabalho com as informações estava dirigido para a produção de relatórios e não 
estava integrado com o planejamento estratégico e o monitoramento.  
 
É essa a diferença entre o CPM - e seus concorrentes BPM (Business Performance Management), 
da Hyperion, e EPM (Enterprise Performance Management), da Business Objects - e o BI. "O CPM 
representa a nova geração da inteligência de negócios", afirma Vanderlei Ferreira, diretor geral da 
Cognos. "Enquanto o BI tem um enfoque mais departamental, o CPM é um sistema corporativo". 
Embora a Parmalat tenha adotado a solução na área comercial, sua base de dados recebe 
informações de vários departamentos. Entram na base informações como custo de produtos, 
custo de frete, tributos e despesas administrativas.  
 
 
 



Conhecimento fundamental  
 
Conhecer a rentabilidade que cada clientes lhe proporciona é fundamental para a Parmalat. A 
questão da margem individual é importante porque sem ela a empresa corre o risco de ganhar 
escala e de repente se ver imersa em um grande prejuízo operacional, por causa da perda 
unitária.  
 
Já há alguns anos, a Parmalat passa por uma reestruturação, que envolveu a redução da linha de 
produtos e marcas e a simplificação de suas operações no Brasil. Envolveu também investimentos 
em tecnologia de informação com vários objetivos, entre os quais selecionar e analisar melhor os 
dados de seu próprio negócio. Nesse exato momento, a Parmalat está muito dedicada à sua 
renovação tecnológica.  
 
Além de investir em soluções de CPM, a Parmalat acaba de fechar contrato com a Primesys para 
construção de uma rede privada virtual, que vai integrar todos seus fornecedores de leite, e está 
iniciando um projeto de data base marketing. A empresa prepara também uma intranet mundial, 
que vai integrar a matriz e todas as subsidiárias da empresa. Sua força de vendas, que conta com 
1,3 mil profissionais - 800 autônomos e 500 próprios - está sendo equipada com computadores de 
mão da HP, os iPaq.  
 
A automação do trabalho de vendas vai garantir maior agilidade e precisão no fornecimento de 
informações comerciais para a empresa. "Hoje, tudo é feito por telefone, com mais de 200 
posições de atendimento captando pedidos", afirma Prusaczyk. "Com a automação, pretendemos 
reduzir o número de erros e baixar o custo operacional".  
 
O orçamento de tecnologia de informações da Parmalat, segundo Prusaczyk, aumentou. No ano 
passado, a empresa destinou 0,3% de seu orçamento, o equivalente a cerca de R$ 7 milhões, 
para novos projetos. Neste ano, o percentual vai subir para 0,5%. "No caso do CPM, o projeto 
está sendo consolidado no Brasil e será exportado para a matriz italiana e outras subsidiárias", 
diz. "Estamos estudando a melhor forma de acomodar os dados em um mesmo servidor".  
 
As informações processadas pelo CPM são cruzadas e visualizadas sob diversas estruturas e de 
forma gráfica. Os gráficos exibem tendências em tempo real. A partir de 1º de abril, os dados, em 
formato HTML, acessíveis pelo browser, estarão disponíveis na extranet. "Optamos por 
ferramentas de grande flexibilidade e ótima visualização", afirma. O formato de apresentação das 
informações e dos relatórios pode ser mudado em função do usuário.  
 
Há, neste momento, uma demanda crescente no mercado por soluções tecnológicas de 
planejamento. O BI e as ferramentas de gerenciamento de desempenho atendem essas 
expectativas e contribuem para as iniciativas de redução de custo e identificação de áreas de 
ineficiência. Além disso, unificam a informação compartilhada pelos profissionais com poder de 
decisão. Ao invés de dados desencontrados, o que se tem é uma informação única, o que 
contribui para a organização do negócio e seu planejamento estratégico.  
 
A maior parte dos usuários de soluções de BI ainda utiliza somente as ferramentas de geração de 
consultas e produção de relatórios. Segundo Ferreira, da Cognos, porém, a tendência é de 
aumento nos negócios com ferramentas de gerenciamento de desempenho, que envolvem 
cruzamento de dados e análise. "O CPM fecha o ciclo de gestão de uma companhia", afirma. "A 
integração dos três pilares - planejamento, monitoração e relatórios - torna o ambiente de decisão 
muito mais dinâmico".  
 
Os clientes preferenciais do BI são as empresas de setores com grande concorrência e margens 
de lucro cada vez menores. É o caso da Parmalat, que trata de entender e selecionar os seus 



clientes para reduzir custos de vendas e melhorar o desempenho de sua área comercial. A 
informação de boa qualidade funciona como uma bússola em um mercado competitivo.  
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