
INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS
Como tornar sua locadora
ainda mais eficiente com
ajuda da tecnologia.
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INTRODUÇÃO

Uma estratégia de inteligência de negócios é um roteiro que permite ao corpo 
diretivo medir o desempenho da organização, buscar vantagens competitivas 
e realmente "ouvir seus clientes" usando análise de dados e estatísticas — de 
acordo com a Gartner, em 2020 a maior parte dos projectos de análise de 
dados (40%) será direcionado para melhorias na experiência do cliente.

O que é Inteligência de Negócios

Sobre isso vamos ajudá-lo a reetir ao longo deste e-book. Nos capítulos que 
seguem, você vai entender que ferramentas e práticas amparam uma 
estratégia de inteligência de negócios, por que isso é importante para 
locadoras e que passos dar nesse sentido.
Vamos lá? Boa leitura!

O conceito de Inteligência de Negócios refere-se a tecnologias, métodos e 
práticas para a coleta, integração, análise e apresentação de informações de 
negócios para apoiar uma melhor tomada de decisão.

Na prática, dizemos que uma empresa tem uma boa estratégia de inteligência 
de negócios quando ela é orientada por dados, ou seja, quando tem meios de 
captar e processar dados — transformá-los em informações relevantes para 
decisões que, por exemplo, potencializam resultados e aumentam a 
diferenciação perante a concorrência.
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Tecnologias e práticas que amparam a 
Inteligência de Negócios

FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS

As soluções de software ERP têm ganhado cada vez mais força entre 
empresas, grandes e pequenas, por sua abordagem centralizada dos 
processos de negócios.

Conra, a seguir, um detalhamento das ferramentas e dos métodos 
comumente utilizados em estratégias de inteligência de negócio.

Com um ERP, você pode coletar, armazenar, gerenciar e interpretar dados de 
várias unidades de negócios. Da mesma forma, o ERP é usado para 
automatizar tarefas administrativas e otimizar os uxos de trabalho entre 
departamentos. 

Quando otimizada, a solução pode gerar eciência, reduzir custos e aumentar 
a lucratividade.

→ O ERP é a sustentação de uma estratégia de inteligência de negócios, pois 
é o hub centralizado dos dados corporativos. Nos últimos tempos, os ERPs têm 
se tornado cada vez mais completos, deixando de ser meramente sistemas 
que administram a operação e tornando-se uma fonte rica para captação de 
insights de gestão.

ERP
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Soluções de CRM são sistemas de negócios projetados para gerenciar as 
interações das empresas com seus atuais e potenciais clientes. 

Com o tempo, o CRM cria um histórico de interações com cada contato. Isso 
pode incluir e-mails, chamadas, notas de reuniões e vendas. A vantagem disso 
é que tudo o que você precisa está em um só lugar, oferecendo uma 
visibilidade clara do seu pipeline de vendas.

CRM

Um CRM ajuda a empresa a desenvolver relacionamentos mais duradouros 
com os clientes e a impulsionar o crescimento dos negócios. É nele que, por 
exemplo, o time comercial armazena todos os dados dos seus contatos 
(carteira de clientes, prospects, fornecedores etc.). 

→ Na estratégia de inteligência de negócios, o CRM oferece uma visão melhor 
do desempenho de seus negócios, usando os dados de vendas reais para 
eliminar as suposições das decisões de negócios. Ele fornece uma visão geral 
completa de seus clientes e de suas atividades, permitindo que você crie um 
foco realmente centrado no cliente que moldará sua estratégia de 
experiência do cliente.
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Business Intelligence

As soluções de Business Intelligence (BI) realizam análises de dados e criam 
relatórios, resumos, painéis, mapas, grácos e tabelas para fornecer aos 
usuários informações detalhadas sobre a natureza dos negócios.

Ferramentas de BI lidam com vendas, compras, processos de locação, 
produção, nanceiro e muitas outras fontes de dados, que juntas promovem 
uma visualização da empresa como um todo. Com elas também é possível 
coletar informações de outras empresas do mesmo setor, uma prática 
conhecida como benchmarking.

→ O BI é fundamental em uma estratégia de inteligência de negócios, pois ele 
facilita decisões estratégicas, táticas e operacionais da organização. O BI 
suporta a tomada de decisão baseada em fatos usando dados históricos em 
vez de suposições e pressentimentos.

Na prática, trata-se de uma plataforma de BI, que trabalha sobre os dados dos 
demais sistemas (ERP, CRM e outros), fornecendo visualizações históricas, atuais 
e preditivas das operações de negócios. Suas funcionalidades suportam 
relatórios, análises interativas de tabela dinâmica, visualização e mineração de 
dados estatísticos. 
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Plataformas de processamento in-memory

A In-Memory Computing (computação na memória) fornece desempenho 
super-rápido (milhares de vezes mais rápido) e escala de quantidades 
intermináveis   de dados, além de simplicar o acesso a um número crescente 
de fontes de dados.

Armazenando dados na RAM e processando-os em paralelo, essa tecnologia 
fornece informações em tempo real que permitem às empresas fazer ações e 
dar respostas imediatas. 
Parece complexo de entender? E é mesmo. Vamos tomar como exemplo o 
SAP HANA, estrela maior entre as plataformas de processamento de dados in-
memory.

O SAP HANA é uma plataforma que utiliza a tecnologia de banco de dados 
para processar grandes quantidades de informações em tempo real e hábil. O 
mecanismo de computação in-memory permite que o SAP HANA processe 
dados armazenados na RAM, em vez de lê-los em um disco. Isso o torna ideal 
para a obtenção de resultados instantâneos em análises e transações.

→ Em uma estratégia de inteligência de negócios, uma solução de 
processamento in-memory, como o SAP HANA, permite que a empresa ganhe 
mais agilidade no tratamento de grandes volumes de dados — decisões mais 
rápidas e acertadas.
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A visualização de dados é uma prática cada vez mais utilizada nas estratégias 
de inteligência de negócios. Tanto que praticamente todo software de BI, por 
exemplo, possui forte funcionalidade de visualização de dados. Em outras 
palavras, as soluções possuem dashboards que apresentam os dados de 
maneira visual para que analistas e gestores consigam analisar e tomar 
decisões inteligentes.

Visualização de dados é um termo que descreve o esforço dos gestores e 
analistas para entender o signicado dos dados, colocando-os em um 
contexto visual. Padrões, tendências e correlações que podem não ser 
detectadas em dados baseados em texto, por exemplo, podem ser expostos e 
reconhecidos mais facilmente com o software de visualização de dados.

PRÁTICAS INTELIGENTES DE GESTÃO

Planejamento analítico

Todos sabemos que planejar é essencial nos negócios. Aqui, chamamos 
atenção para o planejamento das respostas que se quer obter a partir da 
visualização e análise de dados.

Sem saber que perguntas se quer responder, não adianta contar com os 
melhores softwares de inteligência de negócios. Sem planejamento analítico, é 
possível que o excesso de relatórios diculte ainda mais a tomada de decisões. 

Visualização de dados
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Os tipos mais avançados de análise incluem:

A visualização de dados pode ser usada de várias maneiras. O uso mais comum hoje em 
dia é a geração de relatórios de BI. Neste exemplo, os usuários podem congurar 
ferramentas de visualização para gerar painéis automáticos que rastreiam determinados 
indicadores de desempenho e interpretam visualmente os resultados.

A análise de dados é o processo de examinar conjuntos de dados para tirar conclusões 
sobre as informações que eles contêm, cada vez mais com a ajuda de sistemas e software 
especializados.

Monitoramento de KPIs diz respeito ao uso de ferramentas e métodos para monitorar 
métricas de desempenho. Medir os principais indicadores de desempenho (Key 
Performance Indicator — KPIs) envolve capturar os dados especícos produzidos pelos 
processos e convertê-los em métricas úteis que podem ser medidas e relatadas em 
grácos e painéis facilmente digeríveis.

Ÿ análise preditiva, que busca prever o comportamento do cliente, falhas no 
equipamento e outros eventos futuros;

Ÿ mineração de dados, que envolve a classicação de grandes conjuntos de dados para 
identicar tendências, padrões e relacionamentos;

Monitoramento de KPIs

Análise de dados

Ÿ e aprendizado de máquina, uma técnica de inteligência articial que usa algoritmos 
automatizados para agitar os conjuntos de dados mais rapidamente do que os 
cientistas de dados podem fazer por meio da modelagem analítica convencional.
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A importância da Inteligência de Negócios 
para locadoras de máquinas e equipamentos

Focar em inteligência de negócios  é essencial para o crescimento e para manter 
a vantagem competitiva. No mercado das locadoras de máquinas e 
equipamentos, que atuam essencialmente com serviços, esse foco é primordial, 
pois a partir da análise de dados e decisões mais inteligentes é possível fazer uma 
gestão mais preditiva, menos reativa.    

Melhor experiência do cliente

Decisões mais inteligentes

Ganhos operacionais

Seguindo no exemplo da experiência do cliente que citamos anteriormente, para 
acompanhar as mudanças no comportamento do consumidor, é importante 
reconhecer o valor das informações fornecidas por eles. Isso ajuda, entre outras 
coisas, a alterar a visão estratégica de marketing e vendas, e também a 
desenvolver serviços mais anados com as necessidades e os desejos dos clientes.

Se olharmos para o dia a dia operacional, a estratégia de inteligência de 
negócios precisa ser aprimorada constantemente. É fundamental, por exemplo, 
adotar ferramentas modernas como um ERP que disponha de dashboards que 
apontem, entre outras coisas, quais bens estão alocados, em reserva, em 
manutenção etc.  Da mesma forma, o sistema deve permitir denir e acompanhar 
KPIs especícos desse mercado. Essa facilidade amplia o poder de planejamento 
e previsibilidade, bem como ajuda a recongurar a rota antes da nalização de 
períodos, evitando surpresas desagradáveis e resultados aquém do esperado. 
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Em suma, uma estratégia de inteligência negócio pode ajudar as locadoras a 
elevar sua visão estratégica a um patamar ainda mais analítico. E a boa 
notícia é que não é complicado colocá-la em prática.

Gestão mais orientada a dados

Hoje, a tecnologia está mais acessível, fácil de usar e rápida de implementar, o 
que dá aos gestores desse mercado mais ferramentas para tratar dados, denir 
e acompanhar métricas, fazer projeções e monitorar resultados. 
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Como começar a estratégia de Inteligência de 
Negócios em sua locadora

Dena métricas organizacionais

A visão deve ser ampla, mas também concisa o suciente para criar um plano 
que possa ser implementado. 
Uma pergunta-chave a ser respondida como parte da visão de inteligência de 
negócios é: “o que precisa acontecer para elevar nossa organização na 
escada da maturidade, de uma perspectiva de dados?”.

Articule ou revisite visão e objetivo

Conra agora uma série de dicas para iniciar o desenho de uma estratégia de 
inteligência de negócios na sua locadora!

Antes de mergulhar em uma estratégia, primeiro esboce o que você deseja 
realizar como parte dessa estratégia, ou seja, qual é a visão geral.

Não existe inteligência de negócios sem KPIs (Indicadores Chave de 
Desempenho) bem denidos. Isso porque quem mede qualquer coisa não 
mede nada.
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Ÿ Atualmente, quais relatórios são ecazes e por quê?
Ÿ Quais os números e dados precisamos conseguir?

Ÿ O que é redundante hoje em termos de visualização e análise de dados?

Aqui estão algumas perguntas para te ajudar a denir KPIs a serem 
monitorados por soluções de inteligência de negócios:

Ÿ Nossos atuais números e dados são conáveis?

Avalie o atual conjunto de ferramentas

Ÿ Partindo dessas respostas, as lideranças das equipes certamente vão 
começar a apontar o que precisam melhorar em termos de medição.

Agora, tome uma das decisões mais importantes que você tomará durante 
todo esse processo: podemos atender às necessidades de negócios de 
amanhã com o conjunto de ferramentas que temos hoje?

Ÿ Atualmente, quais relatórios não são ecazes e por quê?

Ÿ Temos todos os dados e números que precisamos?
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Denitivamente, é uma pergunta carregada, e você deve dividi-la em 
questões menores, como:

Ÿ Qual é a nossa ferramenta de integração de dados? Ela funciona para o 
futuro? Temos as habilidades necessárias internamente para torná-la nossa 
ferramenta ou devemos procurar outras ferramentas? 

Ÿ Temos o conjunto de habilidades e tempo para construir uma arquitetura 
interna de data warehouse/data lake? 

Ÿ Para relatórios, podemos fazer o seguinte com nossa pilha de tecnologias:
Ÿ  estamos habilitados para dispositivos móveis?
Ÿ  podemos fornecer relatórios de autoatendimento?

Ÿ Devemos adquirir ferramentas analíticas de um fornecedor?

Ÿ  podemos gerar relatórios estáticos e altamente formatados?
Ÿ  com que rapidez podemos executar uma tarefa analítica pequena ou         

média?

Todas essas perguntas ajudarão você a criar uma estratégia robusta em torno 
da pilha de inteligência de negócios que ajudará sua organização a 
amadurecer a partir de uma perspectiva de dados.
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Considerações nais

Como você viu, a inteligência de negócios é uma estratégia que une 
tecnologia e práticas inovadoras de gestão. Essa dupla tem feito com que 
muitas empresas, em diversos segmentos do mercado, ampliem suas 
capacidades competitivas e consigam pavimentar o caminho para um futuro 
ainda mais promissor.

Por m, na hora de buscar ferramentas tecnológicas e montar uma estratégia 
de inteligência de negócios, é recomendado buscar ajuda de uma empresa 
especializada. 

Busque ajuda especializada

Se precisar de ajuda, você já sabe, fale conosco!
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Sobre o LOC1

O Software de Gestão para locadoras LOC1 foi projetado especialmente para 
suportar todos os processos de uma locadora, garantindo assim maior 
aderência e conabilidade.

Oferece em uma única plataforma a possibilidade de sua locadora conectar 
todos os processos da locação (disponibilidade / contratos e regras comerciais 
/ automação de faturamento / manutenção de ativos / operações de 
campo) com o maior nível de integridade nanceira, scal e contábil.
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Solicite uma
demonstração

www.loc1.com.br
0800-006-0640

contato@loc1.com.br
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http://go.loc1.com.br/solicitar-demonstracao


im
ag

en
s:

 F
re

ep
ik

.c
om


