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COLUNA LIDERANÇA

Hoje em dia, companhias que lideram seus segmentos e 
criam diferencial competitivo têm demonstrado cada vez mais 
capacidade de desatar os “nós” prioritários em suas cadeias pro-
dutivas e destravar a geração de valor adicional para o negócio.

Essa competência está intimamente associada à constante  
evolução na prática de analytics – uso aplicado de dados, análises 
e algoritmos para tomada de decisão frente a problemas comple-
xos e interfuncionais, como:
• Modelos avançados para planejamento preditivo de vendas 

aumentando acuracidade frente às incertezas (quais e em qual 
quantidade comercializar os subprodutos e produtos finais da 
cadeia de papel e celulose, para quais regiões e segmentos).

• Especialização do mix de produtos por planta e malha lo-
gística necessária para escoamento considerando efeitos tri-
butários, por meio da criação de simulações e cenários que 
maximizem a margem final.

• Otimização do investimento em estoques versus impacto 
em Cash Cost por taxa de ocupação industrial e variação no 
custo dos insumos nacionais e “dolarizados”.

• Otimização da programação industrial, aprimorando o se-
quenciamento das ordens de produção e reduzindo a quan-
tidade de setups e perdas associadas. 

• Otimização da quantidade e custo por evento por meio de mo-
delagem multivariável que definem o plano de manutenção 
ideal e eliminam fatores causais de desgastes por tipo de ativo.

A aplicação de analytics para solução de problemas como os 
citados acima pode ser observada em três diferentes níveis:
• Nível Descritivo

Onde dados são organizados e analisados para entender: “O 
que aconteceu e o que pode ser corrigido, olhando para o passa-
do?” No entanto, ressaltamos que a companhia já sofreu com o 
impacto do efeito nesta situação de análise.

APLICAÇÃO DE ANALYTICS COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO 
PARA TOMADA DE DECISÃO E GERAÇÃO DE VALOR

Formado em Administração pela UNESP com MBA em Finanças pela FGV. Atua na Falconi há 12 anos liderando projetos de consultoria em 
gestão para melhoria de resultados econômico-financeiro, via otimização de processos, OBZ, Eficiência Industrial e Capacitação Gerencial.
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A Falconi é a maior consultoria de gestão brasileira, fundada por Vicente Falconi. Reconhecida por sua capacidade 
de transformar os resultados e a eficiência de organizações públicas e privadas por meio de técnicas de gestão, possui 
um time de cerca de 700 consultores espalhados por mais de 30 países e já atuou em mais de 5.300 projetos ao longo 
de 30 anos de história. Envie suas sugestões de temas ou dúvidas para falconi@loures.com.br

• Nível Preditivo
Neste nível as análises são realizadas para responder à seguinte 

questão: “O que irá acontecer no futuro?”, incorporando o conceito 
de machine learning, ou seja, prevendo tendências mais assertivas 
com base nas informações disponíveis, de modo a preparar a com-
panhia para lidar com seus riscos e efeitos positivos e negativos.
• Nível Prescritivo

A questão que as análises respondem neste estágio é: “O que 
devemos fazer em cada situação prevista?” Ou seja, neste nível 
as análises, além de prever cenários, modelam as decisões e as 
incertezas que as cercam, para que a posição tomada possa ma-
ximizar os resultados.

O que as companhias têm buscado é a aplicação de ambos 
os níveis analíticos conforme a relevância e impacto de cada 
situação. Dessa forma, quais são os cuidados e recomenda-
ções na aplicação deste conceito?
• Conhecimento dos processos

A concepção de modelagens e algoritmos para que seja efeti-
va começa com a identificação de especificidades do segmento, 
dos processos e das variáveis de entrada que guardam as cor-
retas correlações de causa-efeito em relação ao problema a ser 
resolvido.
• Qualidade dos dados

Devem ser consideradas as melhorias e restrições quanto aos 
dados a serem utilizados. Neste sentido, o entendimento sobre 
qualidade e disponibilidade deve estar alinhado entre analistas, 
nível tático-operacional e lideranças da companhia.
• Definição da solução técnica

A implantação de soluções pré-concebidas tendem a não 
ser efetivas. A definição de ferramentas, sistemas, “BIs” etc., 
associados à implementação de analytics, precisam ser pen-
sadas sob a ótica do problema e das necessidades específicas 
de cada companhia.                n


