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Como o Big Data influencia 
o ERP de médias 

e grandes empresas

Big data é um termo 
que descreve o grande 
volume de dados - 
estruturados e não 
estruturados - que 
inunda uma empresa 
no dia a dia

Mas não é a quanti-
dade de dados que 
é importante. É o 

que as organizações fazem 
com os dados que importa. 
Big data pode ser analisado 
em busca de insights que 
levam a melhores decisões 
e movimentos estratégicos 
de negócios . A tecnologia 
está associada a uma lista 
chamada ‘’5V”, que são os 
cinco elementos - mais im-
portantes do Big Data, são 
eles: volume e velocidade 
(os principais), valor, vera-
cidade e variedade. 

Mas qual a relação entre 
o Big Data e o ERP (En-
terprise Resource Plan-
ning - ou Planejamento de 
Recursos Empresariais, em 
português)? Trata-se de 
uma tecnologia que pode 
transformar a qualificação 
de contatos para vendas e 
oferecer um serviço que cria 
um processo com menos 
interação humana. O ponto 
de vantagem para médias 
empresas é que você não 
precisa aplicar todos os 5Vs 
para adotar o Big Data no 
seu ERP. Basta utilizar os 
principais. 

Vou dar um exemplo prá-
tico: uma marca de lojas de 
pet shops começou a fazer 
agendamento de banho de 
pets por meio das redes 
sociais. Portanto, o clien-
te passou a não precisar 
ter contato com nenhum 
atendimento humano para 
marcar o horário para a 
realização do serviço. E 
com isso, o sistema passou 
a receber o pedido. O pró-
prio computador verificava 
a disponibilidade por meio 
do ERP do estabelecimento 
e confirmava a solicitação. 

Assim como também pas-
sou a negociar horários, 
caso não estivesse disponí-
vel, tudo sem intervenção 
humana. A partir daí, o Big 
Data tinha acesso aos con-

tatos dos clientes e acessos 
aos seus perfis públicos em 
redes sociais. A inteligência 
artificial começou a analisar 
palavras nas redes sociais 
dos leads cadastrados e 
prever/analisar quando os 
donos adotavam um pet 
novo, ou mesmo analisar 
o tempo de intervalo entre 
banhos. 

Isso gerava uma notifica-
ção para o setor de marke-
ting como potencial nova 
compra. O setor enviava um 
cupom de desconto e o ciclo 
de compra se encerrava. 
Essa ação de Big Data + ERP 
gerou mais de 4 mil novos 
clientes para a empresa em 
um ano. Segundo pesquisas 
da consultoria global de 
negócios Bain & Company, 
empresas que investem em 
análise avançada de dados 
têm o dobro de chances 
de estar entre as empresas 
com melhor desempenho 
financeiro. 

Isso foi o que aconteceu 
com o caso do pet shop, mas 
pode acontecer em qualquer 
outro nicho. A funcionalida-
de do Big Data, combinada 
a ferramentas específicas 
como o sistema ERP, possi-
bilita que os dados sejam ge-
renciados e tratados. E esses 
dados organizados ajudam a 
empresa a ter uma análise 
mais consistente, abrindo 
caminho para diagnósticos 
e novas estratégias de ação. 

Por exemplo, um outro 
cliente descobriu que quan-
do fazia promoção de um 
produto, um outro também 
era comprado. Com essa 
informação, ele aumentou o 
preço do produto ‘2’ e pas-
sou a ter um lucro maior em 
uma ação promocional que 
antes não tinha o propósito 
de gerar lucro. Esse tipo de 
análise dificilmente poderia 
ser gerada sem a integração 
do Big Data com o ERP. 

Por isso, um dos bens mais 
preciosos da empresa é o 
banco de dados estrutura-
do no sistema ERP, ou em 
ferramentas integradoras 
como o CRM. 

(*) - Atua na área de desenvolvimento 
de novos negócios e soluções na 

Sankhya Gestão de Negócios 
(www.sankhya.com.br).

Marco Salvo (*)

D - Chocolate Artesanal 
A Gallette Chocolates abre as portas de sua segunda loja em esquema 
soft opening na Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 57, em Pinheiros/
SP, nesta quinta-feira (9). A nova unidade da marca, premiada por 
seu chocolate artesanal bean to bar, integra uma cafeteria, uma es-
tação de torra de grãos de cacau e produção de chocolate. Também 
abriga o chamado Espaço Cinco Sentidos, que é dedicado a cursos e 
a experiências de degustação e de harmonização de chocolate com 
vinhos, cafés e queijos. Criada pela chocolatière Gislaine Gallette 
em 2013, a Gallette Chocolates tem foco na produção sustentável e 
acumula 21 prêmios nacionais e internacionais. Saiba mais: (www.
gallette.net).

E - Meio Ambiente
A Smurfit Kappa, um dos principais fornecedores de soluções de em-
balagens de papelão do mundo e presente no Brasil desde 2015, teve a 
atuação em prol do meio ambiente reconhecida ao receber o Selo Verde, 
um certificado ambiental que atesta a qualidade sustentável, regenerativa 
e as boas práticas das empresas em prol da vida e do meio ambiente. 
O Selo Verde é uma iniciativa do Jornal do Meio Ambiente do Estado 
de São Paulo e do Comitê Ambiental que, juntos a órgãos ambientais, 
realizam pesquisas com o objetivo de incentivar a sustentabilidade em 
empresas do setor público e privado, aliando tecnologia e preservação 
ambiental. Ele é fornecido para um seleto grupo de empresas que, por 
meio da comprovação das pesquisas, contam com ciclos conciliadores 
para o planeta. Saiba mais:  (www.smurfitkappa.com/br).

F - Pagamento de Invoices
A Deel, líder global em gestão de pagamentos, objetiva possibilitar que 
as empresas contratem qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, 
sem ter que enfrentar questões burocráticas, como tributos locais, taxas 
e outros processos. Um dos principais objetivos da fintech é construir a 
melhor experiência para empresas e prestadores de serviços. Por isso, 
a startup emite notas fiscais de importação de serviço a partir de sua 
entidade brasileira. Ao invés das faturas serem geradas em formato de 
invoice (nota fiscal de pagamentos internacionais), a Deel vai faturar 
os clientes brasileiros por meio de notas fiscais nacionais, que podem 
ser pagas em moeda local (real) em apenas alguns cliques. Fundada no 
Vale do Silício, a empresa atua no Brasil desde o início de 2021. Saiba 
mais: (https://www.letsdeel.com/pt/). 

A - Aulas de Qualidade
Aproveitar o período de férias para descansar é indispensável para 
renovar as energias e manter a qualidade de vida. E por que não utili-
zar um pouco das férias para aprender um novo idioma, sem precisar 
investir e nem sair de casa? Uma das principais plataformas de ensino 
do país, a curitibana Kultivi é uma opção para quem quer colocar o 
projeto de aprender a falar uma segunda língua em prática com ensino 
de qualidade e gratuito. A startup oferece cursos de Inglês, Espanhol, 
Francês, Alemão, Italiano, Coreano e de Libras integralmente online 
e sem nenhum custo. Os cursos são alternativas ideais para os estu-
dos complementares de férias, pois permitem que o aluno escolha o 
horário, frequência e tempo que quer estudar.  Saiba mais em: (www.
kultivi.com).

B - Mundo em Mudanças
A 2ª edição do concurso internacional de fotografia News Photo Awards, 
realizado pela agência de notícias russa Tass, está com inscrições aber-
tas até o próximo dia 24. O tema é “Um mundo em mudança”. Objetiva 
reconhecer imagens que retratem as transformações desencadeadas 
pela pandemia, em que o mundo teve que se adaptar a novos hábitos e 
restrições. A participação é gratuita. Podem participar fotojornalistas 
de todo o mundo, com trabalhos publicados em veículos de imprensa 
registrados. O Museu de História Natural de Londres também está re-
cebendo trabalhos para o seu concurso anual, aberto a profissionais e 
amadores. O concurso é dividido em quatro categorias: Notícia, Pessoas 
e Estilo de Vida, Saúde e Meio Ambiente. Mais informações: (https://
npacontest.com/submit).

C - Concurso de Redação 
O PSB, através de sua Fundação João Mangabeira, está patrocinando o 
Concurso Nacional de Redação Pensar Jovem para jovens estudantes 
de 16 a 30 anos. Podem participar estudantes do ensino médio, de 
graduação e pós-graduação, especialização, mestrado ou doutorado. 
O objetivo é a apresentação pelo candidato de uma redação de vinte 
linhas sobre as teses para o novo programa do PSB, apresentadas 
no Livro 5 da Autorreforma. Os candidatos podem entregar suas 
redações entre os próximos dias 9 e 31. As três melhores redações 
receberão medalhas e prêmios de R$ 15.000,00, R$ 12.000,00 e R$ 
9,000,00. Mais informações, na página (www.autorreformapsb.com.
br/concurso/). 

G - Melhor Resultado
A Citroën conquistou no mês de novembro de 2021 seu melhor resultado 
de vendas dos últimos sete anos. A Marca comercializou em novembro 
2.753, conquistando 1,7% de participação de mercado neste mês, 
seu melhor resultado desde 2014. No acumulado do ano, a Citroën já 
comercializou 20.262 veículos, um crescimento de 65% quando com-
parado ao mesmo período do ano passado, muito acima do registrado 
pelo mercado brasileiro no período, que foi de 4%. A participação de 
mercado da Marca também cresceu se comparada ao mesmo período 
de 2020. Esses resultados são muito importantes e confirmam a sólida 
estratégia de crescimento da Marca apresentada em novembro, no 
plano “Citroën 4All”.

H - Oportunidade de Trabalho
A Prefeitura de São Paulo oferece mais de 700 vagas de emprego, por 
meio do Cate - Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, nas 
áreas de serviços, comércio e construção civil nesta semana. Os inte-
ressados podem realizar inscrição online até amanhã (8), pelo Portal 
Cate (https://cate.prefeitura.sp.gov.br/). A equipe técnica do Cate fará a 
pré-seleção online dos interessados que atenderem ao perfil das vagas e 
serão agendados para demais etapas presenciais do processo seletivo. São 
mais de 100 vagas como auxiliar de logística; também há oportunidades 
para auxiliar de limpeza e atendente de lanchonete.

I - Graduação Sanduíche
Estão abertas as inscrições para o Programa de Dupla Titulação do curso 
de Engenharia Civil da Universidade Presbiteriana Mackenzie, voltado 
para a realização de graduação sanduíche no Instituto Politécnico do 
Porto, em Portugal. O programa objetiva oferecer um complemento na 
formação dos futuros engenheiros, proporcionando uma oportunidade 
de internacionalização, com a obtenção de diploma brasileiro e por-
tuguês. Além disso, tem como vantagem a partilha de conhecimentos 
e a complementação da formação estudantil, com o oferecimento de 
vivências educacionais relacionadas à qualidade, empreendedorismo, 
competitividade e inovação. Saiba mais em: (https://mobilidade.macke-
nzie.br/mobilidadenet/page).

J - Mobilidade Humana 
O Grupo CCR foi reconhecido, na última quinta-feira (2), com o Prêmio 
UITP, na categoria Valores Institucionais pelo case “Novo Propósito & 
Cultura - Viva Seu Caminho”. Esse mote é o direcionador de comporta-
mentos da companhia e de seus colaboradores, que reforça o compro-
misso em oferecer as melhores e mais seguras experiências aos seus 
clientes. As iniciativas apresentadas foram alinhadas em dois eixos, de 
maneira a permitir uma série de ações voltadas às pessoas, tendo como 
pontos principais a atenção à saúde e saúde mental com a pandemia e 
a qualificação de empreendedores de periferia, como opção de geração 
de renda.  Saiba mais: (https://grupoccr.com.br/).

A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerada a infla-
ção oficial do país, subiu de 10,15% para 10,18% neste ano. 
Essa foi a 35ª elevação consecutiva da projeção. A estimativa 
está no Boletim Focus de ontem (6), pesquisa divulgada 
semanalmente pelo Banco Central (BC), em Brasília, com a 
expectativa das instituições para os principais indicadores 
econômicos. 

Para 2022, a estimativa de inflação subiu de 5% para 
5,02%. Para 2023, a previsão passou de 3,42% para 3,50% 
e para 2024 foi mantida em 3,10%. A previsão para 2021 
está acima da meta de inflação que deve ser perseguida 
pelo BC. A meta, definida pelo Conselho Monetário Na-
cional (CMN), é de 3,75% para este ano, com intervalo 
de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para 
baixo. Ou seja, o limite inferior é 2,25% e o superior de 
5,25%. 

Para 2022 e 2023, as metas são 3,5% e 3,25%, respec-
tivamente, também com intervalo de tolerância 1,5 ponto 
percentual. Para alcançar a meta de inflação, o BC usa como 
principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida 
em 7,75% ao ano pelo Copom. A previsão do mercado finan-
ceiro é que a Selic suba para 9,25% ao ano. Para o fim de 
2022, a estimativa é de que a taxa básica chegue a 11,25%. 
E para 2023 e 2024, a previsão é de Selic em 8% e 7% ao 
ano, respectivamente.

Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, a 
finalidade é conter a demanda aquecida, e isso causa re-
flexos nos preços porque os juros mais altos encarecem o 
crédito e estimulam a poupança. Quando o Copom reduz 
a Selic, a tendência é de que o crédito fique mais barato, 

Para o miniustro Paulo Guedes, política econômica segue 
caminho correto.

Para ele, o resultado 
será o melhor possível 
a ser feito, e a política 

econômica está seguindo o 
caminho correto. “A Faria 
Lima e os banqueiros estão 
prevendo um crescimento 
menor. É natural. No ângu-
lo de visão de financistas, 
é claro que vai haver uma 
desaceleração forte, porque 
os juros estão subindo. A 
inflação subiu, de novo esta-
mos fazendo a coisa certa. O 
importante não é a previsão. 

O importante é fazer a coi-
sa certa. O resultado será 
o melhor possível. Quando 
previram que o Brasil ia cair 
10%, eu apenas descreden-
ciei a previsão de 10. Eu 
não disse quanto ia cair. Aí 
surgiu uma guerra de fatos. 
Eu acreditava em recupe-
ração em V. Não disse em 
quanto tempo e aconteceu 
até mais rápido do que eu 
esperava. Em compensa-
ção, veio acompanhada do 

Subida dos juros deve provocar 
desaceleração na economia

O ministro da economia, Paulo Guedes, reconheceu que a subida dos juros para combater a inflação 
vai provocar uma desaceleração na economia no ano que vem
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Estamos subindo a nossa 
taxa de investimentos”, 
afirmou. O ministro acres-
centou que não vai fazer 
projeções do crescimento 
do PIB para 2022 . “Eu não 
estou prevendo quanto vai 
ser o crescimento do ano que 
vem. Eu estou tentando de 
novo colocar um certo ceti-
cismo nessas previsões, que 
foram de queda de 10%, de 
depressão, de desemprego 
em massa. 

Estou tentando justa-
mente inspirar uma volta à 
normalidade da economia 
brasileira e até transcender 
esse estado, questionando 
essas previsões do PIB e 
de crescimento zero. É ver-
dade que a subida de juros 
para combater a inflação 
desacelera o crescimento, 
mas também é verdade que 
uma taxa de investimento 
de 20% do PIB é um sinal de 
bom crescimento à frente”, 
observou (ABr).

componente inflacionário”, 
disse, ao participar do En-
contro Anual da Indústria 
Química.

Em contrapartida ao 
efeito dos juros, Guedes 
conta com o avanço da 
taxa de investimentos, que 
vem registrando evolução e 
pode chegar em 2022 a 20% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB). Para o ministro, o 
crescimento do Brasil é 

inevitável e o país está 
recuperando sua econo-
mia de forma sustentável. 
Segundo ele, a economia 
passa por uma fase de re-
cuperação cíclica em forma 
de V, que é quando registra 
recuo seguido de ascensão, 
baseada em transferência 
de renda e agora passa 
para a etapa do aumento 
dos investimentos. 

“É um número importante. 

Mercado financeiro projeta inflação 
em 10,18% para este ano

com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o con-
trole da inflação e estimulando a atividade econômica. As 
instituições financeiras consultadas pelo BC reduziram a 
projeção para o crescimento da economia brasileira este 
ano de 4,78% para 4,71%. 

Para 2022, a expectativa para o Produto Interno Bruto 
(PIB) é de crescimento de 0,51%. Na semana passada, a 
estimativa de expansão era de 0,58%. Em 2023 e 2024, o 
mercado financeiro projeta expansão do PIB de 1,95% e 
2,10%, respectivamente. A expectativa para a cotação do 
dólar subiu de R$ 5,50 de R$ 5,56 para o final deste ano. 
Para o fim de 2022, a previsão passou de R$ 5,50 para R$ 
5,55 (ABr).

As instituições financeiras reduziram a projeção para o 
crescimento da economia brasileira este ano de 4,78% para 4,71%.
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