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Analytics ou bola de cristal: como as análises preditivas
podem direcionar a tomada de decisão da empresa?



Enquete

Na sua opinião, qual é a principal barreira para o CSC realizar
análises preditivas utilizando os dados da empresa?

a) Falta de expertise
b) Dificuldade de suporte da TI
c) Falta de recursos
d) Dificuldade de medição do ROI
e) Falta de qualidade dos dados
f) Outros



Ambev – CSC 

Ambev.mp4


DATA IS THE NEW OIL



Empresas que nasceram “data-driven”!





Ambev
em números

+150 CDDs
+100 Revendas

+120 
Sistemas

53k 
Funcionários

+600 QLPs
Mês

+18bi BRL
pgto fornecedores/ano

+400k 
NFs diárias

+500 
SKUs

+700k 
PDVs
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Inovação
Entregar para a Ambev soluções de negócios

transformadoras, novos talentos e
insights para o consumidor final

Transformar a tomada de decisões na Ambev por
meio de ferramentas de analytics

Analytics



Advanced Analytics

Demanda por projetos de Analytics tem crescido exponencialmente desde 2013



Papéis de Analytics

PMOInsightsBIDados

• Qualidade de Dados

• Limpeza de Dados

• Disponibilidade dos 
Dados

• Governança 

• Analytics Avançado

• Machine Learning

• Inteligência Artificial

• Estatística

• Visualizações

• Relatórios

• Experiência do 
Usuário

• Evangelização

• Gestão de Projetos

• Metodologias Ágeis

• Design de Processos

• Ponto Focal de 
Business



Metodologia

Entender o 
PROBLEMA

Analisar possíveis 
variáveis

DADOS SPOT

Automação dos Dados

Análise e Modelagem Insights e Resultados

Validação

Benchmarks

Transição para 
Operações



Advanced Analytics

Machine Learning Estatística Tradicional

• Grande qtd de dados

• Preditivo

• Grande nro de variáveis

• Interpretação complexa

• Entendimento de outliers

• Algoritmo vivo

• Amostragem

• Descritivo

• Qtd controlada de variáveis

• Interpretação clara

• Mundo “normal”

• One-shot



Advanced Analytics

Fonte: Gartner



Algoritmo de Previsão de Acidentes















Algoritmo de Previsão de Demandas



Quanto menor, MELHOR!

Menos é mais

Dispersão de 
Demanda 2017

> 20%

#

- 1p.p = + milhões

PotencialImpactos

Falta de produtos

Capital empregado

Vencimento de produtos

Custos de produção e 
distribuição

Identificando padrões de vendas conseguimos predizer o futuro

Meta de alcançar menos dispersão em 2018

Dados relacionados a eventos, clima, feriados e promoções

Previsão de Demandas



Planejamento de Demanda – Situação Anterior



Planejamento de Demanda – Tecnologia



Planejamento de Demanda – Machine Learning



Enquete (Resultados)

Na sua opinião, qual é a principal barreira para o CSC realizar
análises preditivas utilizando os dados da empresa?

a) Falta de expertise
b) Dificuldade de suporte da TI
c) Falta de recursos
d) Dificuldade de medição do ROI
e) Falta de qualidade dos dados
f) Outros



Gestão de Dados

79%

78%



Lições Aprendidas

PLATAFORMA PROCESSOSPESSOAS



Lições Aprendidas

• Time multidisciplinar versus time de cientista de dados
• Equipe interna (outsourcing)
• Advanced analytics não é BI (relatórios)
• Business partners: tenha sócios com impacto e influência
• Plataforma escalável (cloud) independente da infra de sistemas legados
• Organização e padronização de dados interno/externos (reutilização)
• Quick Wins: entregue resultados rápido, mesmo sem estrutura ideal

• Dados SPOT = resultados rápidos
• Automação de Dados = resultados sustentáveis

• Foco em projetos estratégicos e complexos



Estratégia de Analytics



Estratégia de Analytics



“Formar gente boa 

é o melhor negócio.”

Jorge Paulo Lemann
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Como Advanced Analytics poderia melhorar a sua
empresa? 




