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Combinando processamento de transações em alta velocidade com análises detalhadas em tempo real

Introdução: Uma arquitetura inteiramente nova para
processamento da informação
A plataforma SAP HANA® está transformando
o processamento de dados, graças a uma arqui
tetura de TI totalmente nova, que isola todas as
cargas ativas de trabalho de leitura e gravação
em disco, que representa a tarefa mais demorada
em termos de processamento de dados. Tudo isso
é feito numa escala antes inimaginável. Agora, apli
cativos de última geração podem combinar o pro
cessamento de transações em alta velocidade
com análises detalhadas em tempo real, aprimo
rando significativamente a eficácia e eficiência
de processos corporativos.

Inovações dessa magnitude aumentam o número de questões
cruciais, a saber:
•• Quem são os pioneiros dessa tecnologia e quais foram suas
conquistas?
•• O que acontecerá se eu postergar a decisão para analisar
primeiro o desempenho de outras empresas?
•• Quanto tempo eu posso permanecer com a tecnologia anterior,
já consagrada, sem perder a liderança?
•• Com base em minhas respostas às questões acima, quando se
ria o momento ideal para minha empresa abraçar a mudança?
O objetivo deste artigo é oferecer aos clientes atuais e potenciais
da SAP® uma infraestrutura que responda a essas questões. Basi
camente, esse artigo aborda a importância do SAP HANA para
processos de negócios e operações de TI em geral e como empre
sas de diferentes setores podem usar estratégias de adoção dis
tintas para extrair mais valor do SAP HANA.

Redução da duração do ciclo, análise detalhada, dados
em tempo real: isso é totalmente novo para nós.
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As tarefas mútuas dos sistemas corporativos de TI

Qual é o segredo?
Para entender o impacto transformador do SAP HANA no proces
samento de dados corporativos, é necessário certo distanciamento
para ver que os sistemas de TI, desde o início, tiveram de servir
a dois senhores. De um lado, eles representam o sistema de re
gistro. Como tal, precisam capturar transações na velocidade do
mercado, processá-las com precisão, classificá-las corretamente,
armazená-las com segurança e recuperá-las num piscar de olhos.
Esse trabalho é chamado de processamento de transações online
ou OLTP, e sem ele o comércio global seria paralisado.
Ao mesmo tempo, chamamos esses mesmos aplicativos de sistemas de gerenciamento de informações. Dessa forma, espera-se
que eles informem aos executivos o passado, o presente e, num
mundo ideal, até o futuro dos negócios. Eles fazem isso analisando
os dados coletados pelo sistema de registro e apresentando-os de
maneira que possam servir de insights. Esse trabalho é chamado
de analítico ou business intelligence – ou mais tecnicamente de
processamento analítico online ou OLAP – e sem ele a gestão
é feita quase às cegas.
Aqui está o truque. As necessidades de processamento dessas
duas tarefas são tão diferentes que a TI corporativa, desde a con
cepção, teve de criar duas instâncias para conduzir cada uma em
escala. Isso foi alcançado por meio da replicação de dados de um
ou mais sistemas de registro e da respectiva reorganização para
dar suporte a um ou mais sistemas de análises chamados data
warehouses ou, para usos departamentais, data marts. O ciclo de
gerenciamento de dados necessário para dar suporte a esse tra
balho de realocação e reestruturação denomina-se extrair, transformar, carregar ou ETL, e inevitavelmente apresenta erros,
atrasos e divergências.
Como resultado do "imposto ETL", a promessa do OLAP foi reali
zada apenas marginalmente, mesmo o OLTP tendo prosperado na
era moderna. Até agora, qualquer promessa de gestão em tempo
real só poderia ser cumprida em nichos especializados, como pre
cificação dinâmica de assentos de empresas aéreas ou algoritmos
de comercialização de Wall Street. Com o advento do SAP HANA,
isso tudo mudou.
O que há de revolucionário na inovação do banco de dados do SAP
HANA é que ele dá suporte simultaneamente ao OLTP e ao OLAP,
mantendo todos os dados em uma cópia, todos na memória, du
rante todo o tempo. Isso permite a programas distintos que ne
cessitem de acesso a dados por diferentes dispositivos, o uso dos
mesmos elementos de dados sem atrasos, erros de transcrição
ou divergências.
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No OLTP, os elementos de dados são exibidos como linhas, en
quanto no OLAP eles aparecem em colunas. Mas, como todos
os dados estão na memória, isso implica apenas na mudança
de alguns índices; os dados não são realocados. Uma vez que
a computação esteja agrupada em nuvens – sejam públicas,
privadas ou híbridas – a capacidade de computação disponível
é mais que suficiente.
OLP sem divergências aliado ao OLAP sem divergências: esse
é o novo terreno. Por que isso é importante? Na verdade, a impor
tância disso está em três formas bastante significativas:
•• OLAP sem divergências. Isso não existia anteriormente: todos
os dados, totalmente atualizados, disponibilizados a usuários
de negócios para decompor, analisar e descobrir o que escolher
e quando escolher. Pela primeira vez, estamos cumprindo verda
deiramente a promessa de informar os executivos no momento
da decisão, em vez de fazê-lo depois do fato consumado.
•• Ampla utilização de simulações altamente detalhadas e precisas para objetivos de gerenciamento de riscos. Todos os se
tores envolvem riscos e todas as empresas enfrentam situações
em que as consequências do fracasso podem ser catastróficas.
As simulações permitem aos executivos explorar várias opções
em paralelo para determinar o melhor curso de ação ajustado
ao risco. O uso de simulações no passado era muito restrito por
vários motivos – falta de dados, falta de capacidade de pro
cessamento ou inabilidade para encontrar uma janela de tem
po. Poucos aplicativos avançados garantiam o investimento ex
cepcional a ser feito para sua adoção, a maioria não garantia.
A arquitetura de banco de dados in-memory do SAP HANA
elimina essas restrições.
•• Aprimoramento contínuo de algoritmos de planejamento.
"Sempre soubemos que o plano não daria certo, mas quando
aprendíamos a lição, já estávamos no plano seguinte". Esse pa
radigma infeliz não existe mais. No mundo do SAP HANA, as li
ções podem ser aprendidas, processadas e aplicadas em tempo
real, transformando o aprimoramento contínuo do processo de
uma aspiração acadêmica para uma realidade operacional.
Há muitos casos de uso que exemplificam esses e outros avanços
revolucionários proporcionados pelo SAP HANA e vamos analisar
vários deles neste artigo. O conceito essencial a ser aprendido nes
ta introdução é que o SAP HANA elimina as principais restrições
que impediam os ciclos de gerenciamento do ciclo fechado no ní
vel corporativo. Ele não resolve problemas por mágica, mas sim
por meio de repetição de alta velocidade, redução da duração do
ciclo, análise detalhada e dados em tempo real. Isso não existia,
mas agora está disponível.
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Aderindo aos padrões de interface de bancos de dados estabelecidos há muito tempo

Quanto disruptivo o SAP HANA é?
Ironicamente, em termos de tecnologia propriamente dita, o SAP
HANA não causa interrupções. Isso se deve ao fato de que ele se
gue os antigos padrões de interface de banco de dados estabeleci
dos tanto para OLTP quanto para OLAP. Como ocorre em qualquer
mudança de infraestrutura, sempre haverá pequenos ajustes a se
rem feitos. Mas estamos distantes da época do "processamento
paralelo", em que os aplicativos tinham de ser inteiramente rees
critos desde o início (fazendo com que "paralelizar" fosse sinônimo
de "paralisar"). A migração para o SAP HANA é uma questão de
semanas ou meses, não de anos.

O SAP HANA tem um impacto radicalmente revolucionário nos
negócios. Os processos empresariais sempre foram desenvolvidos
levando-se em consideração as restrições. Quando essas restri
ções são eliminadas, é possível criar um novo modelo de processos
usando um conjunto diferente de princípios. Mas os indivíduos
e até mesmo a sociedade resistem a mudanças como essas
e quando as grades são removidas, às vezes, ficamos relutantes
em nos aventurar além dos limites da "jaula".
É por isso que a gestão de mudanças é um método tão importante.
Quanto mais revolucionária for a mudança, maior a oportunidade –
e maior o risco. Como executivo, você conduz a mudança escolhen
do quais alterações fazer e quando fazê-las – não é um trabalho
fácil.

Os CIOs aprenderam que há várias estratégias confiáveis
para adoção de tecnologias de última geração. A determi
nação de qual delas você deve adotar dependerá do esta
do atual de seu setor e da orientação de sua empresa
quanto a risco e compensação.

O caminho para o SAP HANA
© 2013 SAP AG ou empresa afiliada SAP. Todos os direitos reservados.

5

Estratégias confiáveis para adotar tecnologias de última geração

Quando você adotará o SAP HANA e por quê?
Nos últimos anos, espectadores do setor de alta tecnologia obser
varam que vários ciclos de vida de adoção tecnológica se desdo
bram de maneira similar, seguindo a familiar curva de Gauss, como
ilustrado na Figura 1.1
A curva ilustra atitudes diferentes em relação à adoção de uma
inovação disruptiva. Os dois indivíduos à esquerda estão predis
postos a adotá-la, os dois à direita, a rejeitá-la, e o que está no
centro toma a atitude de esperar para decidir. A lacuna entre
o visionário e o pragmático é chamada de abismo. Ela separa
aqueles que adotam inovações voluntariamente do restante do
mercado de massa. "Atravessar o abismo" é um marco crucial
para qualquer inovação, porque indica a existência de suporte
base para uma constante presença no futuro.
Neste contexto, depois de muitos testes e adversidades, os CIOs
aprenderam que há várias estratégias confiáveis para a adoção de
tecnologias de última geração. A determinação de qual delas você
deve escolher dependerá das atuais condições de seu setor e da
orientação de sua empresa quanto a risco e compensação.
•• Destaque-se da multidão para ganhar vantagem competitiva.
Essa é uma estratégia voluntária dos pioneiros. Com essa abor
dagem, o risco é adotar uma inovação que não perdure. Ela ge
ralmente envolve reengenharia arrojada de um ou mais proces
sos empresariais para criar uma lacuna expressiva entre suas

capacidades corporativas e os respectivos concorrentes diretos.
Pense sobre o que os antigos varejistas on-line conseguiram ao
se tornarem pioneiros do comércio eletrônico ou sobre o que
o maior varejista de café do Estados Unidos obteve ao adiantarse em relação aos concorrentes e disponibilizar gratuitamente
Wi-Fi nas cafeterias. O modelo de negócio para os pioneiros na
adoção é o modelo do projeto, no qual um executivo da linha de
negócios de sua empresa patrocina o trabalho e espera-se que
todos o apoiem plenamente.
•• Esteja à frente da concorrência na redução de riscos de missão crítica. Essa também é uma estratégia de pioneiros, mas os
que a adotam o fazem sob pressão. Essa estratégia geralmente
envolve a reengenharia urgente de um processo empresarial que
ameaça minar a viabilidade da empresa. Pense no que os pagers
fizeram pelos médicos de plantão, no que o rastreamento de pa
cotes fez pelas empresas de entrega ou o RFID (identificador de
radiofrequência) fez pela administração de cargas em contêine
res em cenários militares. O modelo de negócio para os pioneiros
na adoção é o modelo da solução, no qual o fornecedor principal
organiza a montagem de todo o produto em conjunto com um
patrocinador proprietário do processo que lidera a reengenharia
no cliente final. Se a solução obtém sucesso e é amplamente
adotada em pelo menos um nicho de mercado, a tecnologia
persistirá e a inovação terá atravessado o abismo.

Figura 1: Ciclo de vida da adoção tecnológica

Pragmáticos
Permaneça com
a multidão!

Técnicos
Experimente!
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(Inovadores)
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Céticos
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Visionários
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Visionários
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Pragmáticos desbrava
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(Maioria desbravadores)
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Céticos
(Retardatários)

1. A
 s figuras e os textos que as acompanham são adaptados de um livro do autor deste artigo: Geoffrey Moore, Crossing the Chasm: Marketing and Selling
Disruptive Products to Mainstream Customers (Atravessando o abismo: Marketing e venda de produtos revolucionários para clientes convencionais)
(HarperBusiness, edição revisada, 20 de agosto de 2002).
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•• Acompanhe a multidão para capitalizar inovações “exatamente a tempo.” Essa é uma estratégia pragmática que equilibra
cuidadosamente risco e recompensa. Geralmente, ela envolve
reengenharia moderada para alcançar maiores ganhos de pro
dutividade por meio da simplificação ou eliminação de tarefas
de baixo valor agregado. Pense em como os scanners mudaram
os caixas do varejo, em como os caixas eletrônicos mudaram
a retirada de dinheiro ou em como os sistemas de navegação
por GPS mudaram a maneira como você chega a seus compro
missos. O modelo de negócio de adoção pragmática é o mode
lo de produto, no qual há uma organização especialista para ga
rantir que o sistema trabalhe dando suporte a uma população
generalista que simplesmente o utiliza. Essa é a fase da adoção
chamada "tornado", em que a ampla adoção acontece simulta
neamente em muitos segmentos de mercado.
•• Adie a adoção para obter mais valor de seus investimentos
atuais, minimize interrupções e espere uma redução no preço. Esta é uma estratégia conservadora cujo enfoque é uma ri
gorosa economia de custos. Ela envolve pouca ou nenhuma re
engenharia, obtenção de ganhos por meio de substituições do
tipo plug-and-play de mecanismos menos eficientes. Pense no
pagamento de contas on-line, nos sites da Web que tomaram
o lugar dos folhetos impressos ou no e-mail para colaboradores
que usam dispositivos móveis. Os modelos de negócio para a ado
ção conservadora é o modelo de serviço, no qual um fornecedor
terceirizado se torna responsável pelas operações e o cliente
final simplesmente consome. Isso é chamado de fase de "Rua
principal" do mercado, na qual, ao longo do tempo, a inovação
se integra aos sistemas legados e se torna parte do novo status
quo.
Não existe abordagem certa ou errada. A escolha está sempre re
lacionada à situação e a mesma empresa pode adotar estratégias
diferentes, dependendo da tecnologia e do tempo. Por isso, vamos
dar uma olhada em cada uma especificamente no contexto do
SAP HANA e quando e porque sua empresa pode adotá-lo.

Adoção pioneira do SAP HANA para obter vantagem
competitiva
Quando você escolhe o caminho para obter vantagem competitiva,
por definição você viaja sozinho. Se outros não o seguem, então
você não alcançou a diferenciação que procura para separar-se do
bloco. Por isso, o modelo de projeto é a espinha dorsal do que cha
mamos "mercado inicial" para tecnologias revolucionárias: você
está desbravando novos rumos.
O segredo aqui é redesenhar radicalmente os principais processos
empresariais para eliminar antigas restrições. Aqui estão três ideias
que devem ser consideradas.
•• Use o SAP HANA para lidar mais rapidamente com informações que lhe permitam antecipar-se a uma resposta da concorrência. O exemplo mais óbvio desse conceito é o algoritmo
de comercialização em Wall Street. Não importa o que pensemos
sobre isso do ponto de vista regulatório ou social, a técnica tem
gerado enorme vantagem competitiva simplesmente permitin
do que negociações sejam mais rápidas que outras, mesmo
quando a velocidade é medida em milissegundos. Mas esse
princípio pode ser ampliado além do setor financeiro para qual
quer processo gerenciado por meio de câmbio ou leilão. Isso
pode abranger a compra de estoque digital para apresentar
publicidade on-line ou licitação de material de commodities
para construção, transporte ou indústria química.
•• Use o SAP HANA para lidar mais rapidamente com informações e capturar uma janela de oportunidade. A ideia é envolver
um cliente ou um consumidor quando estiverem comprando em
sua loja, pesquisando em seu site ou no processo de fechamento
de alguma compra. Pense em como os varejistas de vanguarda
fazem isso de maneira tão eficaz com uma técnica chamada
"filtragem colaborativa", quando você compra on-line. Nela, os
sistemas de computação analisam seu histórico de compras, fa
zem a comparação com o de outros consumidores, encontram
as melhores combinações, calculam o que outras pessoas

A melhor hora de adotar uma tecnologia revolu
cionária é o momento em que ela pode executar
todo o trabalho árduo para resolver um problema
outrora insolúvel.
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Com o SAP Business Suite powered by
SAP HANA, os cliente da SAP agora podem
criar inteligência diretamente de transações essenciais para mudar processos
empresariais ou simplesmente criar mo
delos de negócios outrora impossíveis.

compraram e que você não comprou e depois sugerem aqueles
itens a você. Ou considere utilizar o SAP HANA com RFID para
ativar cartões de fidelidade do consumidor e detectar quando
um cliente importante está na loja. Eles executam o mesmo pro
cedimento capacitando os vendedores a oferecer uma experiên
cia de compra diferenciada.
•• Adote o SAP HANA para ajustar as táticas de programas de
marketing e otimizar os lucros do programa. Já faz parte do
passado a época em que se fazia lançamentos de programa de
marketing com base em "lance e esqueça". O Google nos mos
trou que o processo decisório orientado a dados não é mais
opcional, mas sim um requisito fundamental. E por que não?
A computação é grátis, pelo menos no que se refere a mega
processadores como Google, Bing, Facebook e Twitter. Agora,
é grátis para você também, sem atrasos nem custos indiretos.
Se isso envolver uma campanha publicitária, lançamento de
produto ou o fechamento de uma venda de produto em final
de vida, por que você não cria feeds de TI das respostas iniciais
para ajustar melhor as próximas ofertas?
O segredo para obter um grande retorno da adoção antecipada
é se concentrar em um efeito arrasador e não se comprometer
com esse vetor principal de inovação. Isso demanda o apoio firme
da alta administração. O que você está fazendo é algo desbrava
dor – isto é, sem precedentes e altamente revolucionário para a si
tuação vigente. Isso vai gerar preocupações entre os pragmáticos
e os conservadores de seu ecossistema. Eles questionarão sobre
comprometimento, cautela e redução – tudo parece tática normal
para tempos normais, mas parece mortal para uma iniciativa de
crescimento. Se você escolher esse caminho, precisará estar
seguro de que poderá concluí-lo.
Adoção pioneira do SAP HANA para reduzir riscos
A melhor hora de adotar uma tecnologia revolucionária é o mo
mento em que ela pode executar todo o trabalho árduo para resol
ver um problema outrora insolúvel. Geralmente, esses problemas
envolvem processos empresariais específicos a um setor, situa
ções nas quais não há mercado suficiente para atrair a atenção de
fornecedores estabelecidos. Pense na luta que os editores e auto
res travam para contabilizar pagamentos de direitos autorais, por
exemplo, ou na complexidade que os gerentes de risco enfrentam
para determinar a exposição de suas empresas a derivativos fi
nanceiros exóticos. Os gerentes de suprimentos no setor aero
náutico, por sua vez, têm de lidar com a volatilidade dos preços
de combustíveis.
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Esses problemas podem ser resolvidos de maneira eficaz com
a aplicação pontual de algoritmos a dados relevantes. Mas, fre
quentemente, há concessões envolvidas e a organização sofre
as consequências. Com o SAP HANA, essas restrições de
concessões são eliminadas.
Apesar de este não ser o instrumento ideal para mostrar aplicati
vos específicos a seu setor, eis algumas áreas problemáticas co
muns a todos os setores para as quais sua empresa pode estar
procurando ajuda:
•• Previsão e reposição colaborativas. Quando o SAP HANA
é aplicado a processos operacionais e de vendas, as empresas
podem avaliar o impacto de flutuações nas posições de capa
cidade de fabricantes contratados em previsões de venda em
tempo real, modelos de cenários alternativos e redução de tem
po do ciclo de planejamento. Além disso, as empresas podem
encontrar diferenciadores importantes em sua habilidade de
executar cenários simulados em dados financeiros, de demanda
combinada e suprimento; análise integrada e colaboração con
textual relacionada às principais decisões de planejamento.
•• Avaliações de solicitações de alteração de engenharia. Os
principais contratos de sistema, sejam eles dos setores aeroes
pacial e de defesa, arquitetura e construção ou TI e telecomuni
cações, enfrentam inevitavelmente solicitações de alteração de
engenharia e ajustes no meio do percurso da implementação.
Quando as alterações se acumulam, ou quando estão particu
larmente longe de serem alcançadas, os sistemas de TI existen
tes não conseguem acompanhar as demandas de simulação.
Com o SAP HANA, no entanto, não há dados a serem transferi
dos e nada para atrasar ou tolher a execução dessas simula
ções. Em razão disso, as empresas podem fazer estimativas
mais confiáveis e negociar melhores resultados tanto para si
mesmas quanto para seus clientes, mantendo suas programa
ções de trabalho em andamento.
•• Introdução de novos produtos. Em se tratando de negócios,
poucas coisas apresentam mais risco empresarial do que a in
trodução de novos produtos. Falhas podem ser quase catastró
ficas. Além dos consideráveis custos de produtos que descem
pelo ralo, há o custo de oportunidade e o dano à marca associa
dos à falha. Felizmente, na atual economia digital, sinais preco
ces de alarme, vindos de várias fontes de dados, podem ajudá-lo
a fazer um ajuste fino em tempo real de seu lançamento, desde
que você possa processá-los com a rapidez necessária para agir
de maneira oportuna. Alguns desses sinais vêm de seus próprios
bancos de dados de sistemas da SAP, mas muitos provêm de
fontes externas. O desafio de TI é normalizar os dados e analisálos quase em tempo real. Antes do SAP HANA, isso era imprati
cável e agora está totalmente disponível.
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Se esses exemplos específicos chamam sua atenção, é bem pro
vável que você tenha desafios que exponham sua empresa a mais
riscos do que qualquer um gostaria. Dedique algum tempo para
identificar quais processos são mais preocupantes e examine
se o processamento de última geração do SAP HANA poderia
ajudá-lo a ter mais controle dos negócios.
Adoção do SAP HANA EXATAMENTE A TEMPO para obter
operações mais eficazes
Adoção "exatamente a tempo" de uma nova tecnologia significa
fazê-lo ao mesmo tempo que outras empresas similares a sua
o fazem. Geralmente, todos sabem que a mudança é inevitável,
mas ninguém deseja dar o primeiro passo. Agora, o foco da preo
cupação muda de ser desbravador para retardatário e, ao mesmo
tempo, há a acelerada adoção em massa em vários setores.
Isso aconteceu com aplicativos cliente-servidor e sites da Web
na década de 90, com a virtualização e a rede IP nos anos 2000
e está acontecendo com smartphones e tablets atualmente. Inevi
tavelmente, isso acontecerá com o SAP HANA e outras soluções
computacionais in-memory. Essa é a dinâmica da multidão com
a qual estamos familiarizados, mas existe uma pergunta-chave:
de onde virá o retorno para pagar esse investimento?
A resposta está nos ganhos de produtividade. A produtividade se
apresenta de duas formas: eficaz, que é a arte de fazer as coisas
certas e eficiente, que é a arte de fazer as coisas da maneira certa.
Ao adotar inovações revolucionárias, o objetivo no primeiro mo
mento é ser mais eficaz. Uma vez que os sistemas estejam instala
dos e as pessoas acomodadas, o foco pode mudar para se tornar
mais eficiente também.

Um bom exemplo disso é o software SAP Business Suite. Trata-se
de uma família de aplicativos – como o planejamento de recursos
empresariais (ERP) e a gestão do relacionamento com clientes
(CRM) – que a SAP desenvolveu nas últimas quatro décadas para
ajudar na administração eficaz e eficiente de processos empre
sariais. O SAP Business Suite agora é baseado na plataforma
SAP HANA.
O que isso significa para os clientes da SAP? Agora, os clientes
podem desenvolver inteligência diretamente de transações essen
ciais para mudar processos empresariais ou criar modelos de ne
gócios que outrora eram impossíveis. Os aplicativos também per
mitem planejamento, execução, geração de relatórios e análise de
dados dinâmicos em tempo real. Agora, os usuários de negócios
também podem trabalhar com informações em tempo real para
executar o trabalho diário e tomar decisões mais bem informadas.
A aliança de tudo isso gera eficiência.
Apresentamos algumas áreas fundamentais nas quais a execução
de seus aplicativos empresariais na plataforma SAP HANA poderia
aprimorar a maneira como você faz negócios:
•• Fechamento financeiro. Corporações globais, especialmente
aquelas com longo histórico de fusões e aquisições, executam
várias instâncias de aplicativos ERP de diferentes fornecedores
em suas instalações ao redor do mundo. Isso torna o fechamento
financeiro um pesadelo, pois não há um ponto de controle cen
tralizado e eficaz. O SAP Business Suite powered by SAP HANA
fornece esse ponto de controle: um banco de dados único, multi
dimensional compatível tanto com a contabilidade quanto com
a consolidação. Análises e auditorias podem ser detalhadas con
forme a necessidade, com processos que anteriormente provo
cavam atraso e agora são executados em minutos, não em
horas. Reconciliações de transações interempresariais podem
ser executadas em paralelo, aproveitando algoritmos de corres
pondência automatizados que eliminam processos manuais
lentos e sujeitos a erros.

As complexidades dos negócios globais geram
demandas cada vez maiores de análises numa
janela de tempo cada vez menor.
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•• Gestão de vendas. As perguntas não acabam nunca: Quando foi
a última vez que falamos com o cliente X? Como está o desem
penho de Harry desde que o colocamos em teste? Qual o per
centual de concretização desta previsão para este trimestre?
Quais são as chances de fecharmos o restante dela? Quais são
nossas melhores combinações de vendas? Como está o desem
penho de nossa equipe na Europa? Quanto pipeline precisamos
para atender à previsão? Agora, você pode obter respostas em
tempo real para os executivos.
•• Planejamento de recursos de produção e gestão de estoques.
A automação da produção é um dos aplicativos que demandam
mais leitura e computação em todo o conjunto de aplicativos
corporativos. Por isso, as empresas diminuem as práticas de
gestão para acomodar as restrições de processamento. Isso
funciona bem durante a maior parte do tempo. Mas, quando
uma parte específica é alocada, um fornecedor fica off-line, ou
um cliente solicita a agilização de uma remessa, você precisa in
terromper o ritmo normal para atender à necessidade imediata.
Nesse ponto, o SAP HANA é brilhante. Mesmo com a produção
normal acelerada, você pode investigar e simular o que for
necessário para lidar com a crise momentânea.
Como esses exemplos demonstram, as complexidades dos negó
cios globais geram uma demanda crescente de análises, em uma
janela de tempo cada vez mais reduzida. Nas arquiteturas de com
putação tradicionais, isso resulta em um conjunto de compensa
ções que define os limites da TI corporativa de toda a era moder
na. O SAP HANA redefine completamente os limites. É possível
imaginar um novo conjunto de limites impondo um novo conjunto
de compensações, mas em termos práticos, isso não acontecerá
na maioria das empresas. Em vez disso, a carga se deslocará para
o aumento de suas expectativas de eficácia.
Adoção tardia do SAP HANA para obter operações
mais eficientes
No setor de alta tecnologia, defendemos a adoção desbravadora
de nossas mais recentes tecnologias, mas a verdade é que todos
os ciclos integram-se à última geração de sistemas usados na ad
ministração dos negócios. Os que optam pela adesão tardia geral
mente "herdam" tecnologias na medida em que elas se integram
à última geração de sistemas usados para administrar os negó
cios. Eles não "adotam" a computação em nuvem, simplesmente
descobrem um dia que estão usando computação em nuvem.
Descobrem que o e-mail está disponível no smartphone, que as
Webcams instaladas nos laptops possibilitam comunicações em
vídeo ou que o GPS está integrado a um carro novo. E o mesmo
acontecerá com o SAP HANA.
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Aqueles que fizeram a adesão tardia provavelmente não usarão
o SAP HANA para fazer reengenharia de processos empresariais
visando mais eficácia. Em vez disso, ficarão satisfeitos com o fato
de o SAP HANA aumentar a eficiência dos processos existentes.
Por exemplo:
•• Contabilidade. Os aplicativos da SAP baseados na plataforma
SAP HANA permitem que você automatize processos manuais,
visando tanto o processamento mais eficiente de contas a rece
ber que possibilite a redução do tempo das pendências de crédi
tos quanto o processamento de contas a pagar que o qualificará
para descontos máximos. Análises em tempo real permitem que
as organizações de finanças aproveitem potenciais riscos de cré
ditos no início do ciclo, quando a chance de resolução favorável
é maior.
•• Centrais de atendimento. A economia digital está pressionando
cada vez mais os sistemas de linha de frente, sobre os quais se
baseia o atendimento e suporte ao cliente. Uma grande parte
do desafio é simplesmente possibilitar o acesso dos agentes
das centrais de atendimento a funcionalidades de pesquisa,
como as do Google para determinar o status de quem chama,
a situação atual de suas transações com a empresa e qualquer
contexto adicional necessário para responder adequadamente
ao cliente. Esses requisitos demandam computação intensiva,
o que pode acarretar tempos de resposta terrivelmente lentos.
Ao agilizar essas atividades, o SAP HANA não apenas torna
as interações mais rápidas, também aumenta a segurança
do cliente e do agente de que uma solução adequada ao
problema está em andamento.
•• Suprimento. Longos históricos de compra e listas de material
complexas podem sobrecarregar as decisões relacionadas a su
primentos com montanhas de papel. Não é à toa que a maioria
das decisões são atribuídas ao responsável com base em termos
vigentes. Mas, em uma economia global cada vez mais competi
tiva, realizar transações arriscadas é um grande erro. Aplicativos
de suprimento executados no SAP HANA comparam análises
com históricos de transações para fornecer visão de 360º dos
fornecedores relevantes. Esses aplicativos também permitem
monitorar em tempo real a conformidade interna em compras
de fontes preferenciais.
Isso tudo é apenas uma amostra. Todo departamento tem seu
conjunto de processos ineficientes que a automação pode ajudar
a simplificar. O desafio tem sido obter os recursos e alocar o tem
po necessário. Em um mundo baseado em SAP HANA, os recursos
já estão disponíveis e não há otimizações adicionais a fazer. O fun
cionamento é simplesmente mais inteligente, rápido e simples.
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Um modelo tático para gestão de mudanças

Modelo de maturidade
Enquanto o ciclo de vida de adoção tecnológica oferece aos CIOs
um modelo estratégico de análise sobre quando e como as em
presas devem adotar uma inovação revolucionária, o modelo
de maturidade, similar a uma "escada para o céu", oferece um
modelo tático para a gestão de mudanças (veja Figura 2).

"Vantagem competitiva" é certamente um termo usado ao extre
mo no setor de alta tecnologia, mas é válido neste contexto.
O SAP HANA torna possível o que era impensável há alguns
anos. Se a sua empresa puder ser a primeira a agir, ela poderá
ficar à frente dos concorrentes.

A escada começa com movimentos "sem arrependimentos".
Trata-se de aplicativos de baixo risco, alto retorno e relativamente
sem interrupções. No caso do SAP HANA, a execução no aplicati
vo SAP NetWeaver® Business Warehouse é um bom exemplo.

No topo da escada estão os "inovadores do setor". São aplicativos
que fundamentalmente alteram o equilíbrio do poder em seu se
tor, geralmente levando à derrubada de antigos líderes de mercado
e ao crescimento vertiginoso de um novo líder. A capacidade de
predizer o comportamento do consumidor observada na figura
é simplesmente um símbolo das inúmeras possibilidades com
as quais você pode se deparar.

A próxima etapa envolve a análise de um dos problemas apresen
tados acima, em termos de "pioneiro sob pressão". Aqui, você está
usando a natureza revolucionária do SAP HANA para fazer o tra
balho árduo necessário à resolução de um problema outrora inso
lúvel. A detecção de fraude em telecomunicações e finanças e os
leilões em tempo real para publicidade on-line são bons exemplos.
"Líder em produtividade" é uma tática de adoção em massa, às
vezes chamada de "aplicativo milagroso". Essa é uma abordagem
verdadeiramente vencedora, pois faz com que todos pareçam
bem. Executar o SAP HANA em seu conjunto de ferramentas de
business intelligence é apenas uma técnica semelhante.

O objetivo geral do modelo de maturidade é ajudar os CIOs a cali
brar o posicionamento atual da organização em relação a qualquer
ciclo de vida de adoção específico e descobrir quais são as alter
nativas razoáveis para agir a curto prazo. Também ser um ótimo
plano de ação quando se deseja envolver e engajar colegas da linha
de negócios em futuros investimentos em TI. Finalmente, trata-se
de um bom sinalizador para ajudar a própria organização de TI
a priorizar projetos e iniciativas relacionados entre si.

Figura 2: Modelo de maturidade representado por uma "Escada para o céu"

Inovadores do setor

Vantagem competitiva

Líder em produtividade

Solução pontual

Sem arrependimentos

Previsão de comportamento

Simulação de risco

Business intelligence

Detecção de fraude ou licitação em tempo real

Aceleração de data warehouse
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Explore suas prioridades e oportunidades de negócios

O que vem em seguida?
O SAP HANA representa a ordem do dia da SAP em termos de ino
vação para o final desta década. Trata-se da principal plataforma
de viabilização sobre a qual serão construídos vários aplicativos de
última geração, alguns deles pela própria SAP, outros por seu ecos
sistema de fornecedores de softwares independentes e integrado
res de sistemas e muitos outros por equipes de TI internas de em
presas globais. Em outras palavras, isso será um grande trio elétrico.
A pergunta é: Qual é o momento certo para sua empresa aderir ao
SAP HANA? Neste artigo, fornecemos uma estrutura para ajudá-lo
a tomar essa decisão. Se o artigo despertou seu interesse, o próxi
mo passo é entrar em contato com a equipe da SAP e analisar os
catalisadores de negócios que podem viabilizar o retorno mais rá
pido no SAP HANA. A partir daí, você poderá explorar os aplicativos

que atenderão a esses catalisadores, verificar o que está disponível
atualmente, o que está no pipeline e qual é a estratégia para ficar
à frente de seus concorrentes. Com essa perspectiva, você poderá
envolver seus colegas da linha de negócios para avaliar onde essas
oportunidades se encaixam nas prioridades gerais de sua empresa
e desenvolver seu plano de TI.
Não importa aonde suas decisões possam levar, apenas tenha
a certeza de que terá nosso suporte. Estamos honrados de tê-lo
como cliente SAP e esperamos conquistar sua confiança de man
tê-lo como nosso cliente. O caminho para Hana, na ilha de Maui,
é longo e sinuoso. Fizemos o melhor para facilitar seu caminho
rumo ao SAP HANA e esperamos que você esteja ao nosso lado
nessa trajetória.

Os processos empresariais são sempre desenvolvidos
considerando-se um conjunto de restrições. Quando
essas restrições são eliminadas, há sempre oportuni
dade para um novo projeto com base em um diferente
conjunto de princípios.
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