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Business Analytics



Promover a 
Gestão pelo Conhecimento,
apoiando os nossos clientes na 
adoção de processos e de 
soluções tecnológicas que 
permitam confiança na tomada 
de decisões.

O nosso
propósito



Levantamento da visão estratégica dos decisores

W here we are today? 

Maturity Level Assessment

Qual o nível de maturidade da organização?

Qual a melhor solução e caminho a seguir? (proposta de Roadmap)

A nossa abordagem
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Perspetiva analítica funcionalmente adaptada para as diferentes etapas do negócio

Business Analytics

Business 

drivers

Business 

goals

Business 

strategies

Business 

tactics

Business 

results

Forças que criam a 
necessidade de agir:
riscos, custos, lucros, 

produtividade

Resultados 
desejados da ação:

Resultados 
financeiros, 

satisfação do 
cliente, melhorias 

de processos.

Meios para atingir 
objetivos:

Diagnóstico 
estratégico, 

fundamentado 
cientificamente. 

Insights e replicação 
de outcomes

Ações para 
implementar as 

estratégias: 
Orientações para 

inclusão nos processos 
operacionais

Resultados das ações de 
negócio: Benefícios da 

recomendação, 
mensuração dos novos 

resultados (riscos, lucros, 

produtividade)



Amplify insight driven decision 

Organizações

Alguns dos principais desafios das

Figura fonte: Whitepaper IDC & Milestone: O futuro CFO e o Mundo Digital 



Business Intelligence Advanced Analytics EPM

As 3 áreas

• Datawarehousing

• Data visualization and 
analysis

• Dashboards

• Mobile analytics

• Reporting

• ETL

• Predictive data modeling

• Predictive data 
management

• Model management

• Scoring

• Predictive network and 
link analysis

• Strategy management

• Planning, budgeting and 
forecasting

• Profitability and cost 
management

• Financial consolidation

• Enterprise reporting and 
disclosure
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Business Analytics

Advanced Analytics é uma componente de data
science que usa métodos e ferramentas de alto
nível para se concentrar sobretudo na projeção
de tendências, eventos e comportamentos
futuros, permitindo as organizações executar
modelos estatísticos avançados, como cálculos
“what-if”, classificações, segmentações, redes
neuronais, regressões bem como a análise de
vários aspetos de suas operações face ao futuro.
Ao juntarmos equipas e conhecimento com
experiência de processos, negócio, modelos ...

From Business Analytics
to

Advanced Analytics

... criamos uma área dedicada e
especializada em encontrar o que a sua
empresa precisa de perceber para melhor
saber o que fazer Advanced Analytics



A nossa equipa de Advanced Analytics é composta por cientistas com diferentes níveis de senioridade, caracterizados 
não só pelas suas habilidades técnicas ao nível da análise de dados, mas também pela sua capacidade de abordagem 
crítica e multidisciplinar a dados económicos, financeiros, industriais e sociais

Equipa - Who

DESAFIOS

Dados 
estruturados e não 

estruturados

Extrair 
conhecimento

Obter insights

Segmentar e 
detetar padrões

Identificar 
oportunidades

Ousadia 
metodológica

Advanced Analytics



What
Advanced Analytics

• Informação útil para a gestão de negócios e tomada de decisão.

•Previsões para o futuro com uma margem de erro controlada.

•Experiência de mercado sólida e reconhecida.

•Uma abordagem personalizada ao cliente focada nos seus problemas e desafios.

•Capacidade para formar uma nova equipa multidisciplicada.

Nós proporcionamos

•Novos clientes / mais volume de negócio

•Expertise cumulativa na análise dos dados.

•Fortalecimento da business intelligence, com novas oportunidades de negócio a médio prazo.

•Uma nova via para captação de negócio.

•Possibilidade de realização de cross selling junto da sua atual carteira de clientes.

•Maior polivalência para satisfazer as velhas/novas necessidades dos clientes.

•Knowledge devidamente documentado.

O Cliente ganha



What
Advanced Analytics

 Gerir negócios para um futuro mais lucrativo.

 Fornecer novos insights na tomada de decisão.

 Julgamentos com fundamento cientifico.

 Deteção de falhas na gestão.

 Capacidade de antecipação.

 Diagnóstico estratégico.



Advanced Analytics
Soluções Clientes / Estudos Descrição

Modelo de Maturidade

• Análise do grau de maturidade BI da organização
• Através de um formulário enviado a diferentes perfis da 

organização
• Baseado em 5 dimensões de análise
• Elaboração de um relatório de fácil leitura 

HCM Retention Model

• Previsão do risco de abandono do colaborador
• Listagem e previsão dos principais pontos que retêm o 

colaborador
• Listagem e previsão dos principais pontos que abandono
• Análise por diferentes níveis com detalhe até ao colaborador
• Participação no desafio Hackaton da SAP

Penetration Rate Classification

• Dashboard com KPI’s de negócio
• Forecast de horas trabalhadas e veiculos ativos
• Predição de ida à oficina
• Predição de valor a consumir na oficina 
• Classificação de perfis de clientes (através de Clustering)

Previsão data de pagamento

• Previsão da data de pagamento das faturas 
• Pelo conjunto Empresa / Cliente
• Melhoria na previsão de tesouraria
• Estudo com dados da Navigator

Predição preço da Energia

• Modelo preditor dos preços de energia em mercado diário 
Mibel

• Poupança na compra de energia;
• Ajuda na melhor decisão na compra e no tipo de contrato 
• Modelo em desenvolvimento com apoio do ISEG e das 

sessões com a Navigator



Perante um mercado 

de trabalho marcado 

pela mobilidade e 

volatilidade, é 

necessário criar 

ferramentas para 

proteger o asset mais 

valioso numa 

empresa:  o capital 

humano. 

Diagnóstico precoce de situação de abandono voluntário 

da empresa por parte do colaborador

Obtenção de outputs estratégicos para uma política de 

retenção de recursos humanos 

Diferenciação da situação de abandono entre departamentos 

e níveis funcionais, com detalhe por colaborador

Dashboard analítico e dinâmico – a predição atua com os 

filtros efetuados

Soluções Advanced Analytics
HCM Retention Model



A gestão e previsão de 

tesouraria tem sido 

um dos temas mais 

abordados na 

optimização da gestão 

das empresas.

Ter uma ferramenta de 

previsão de 

pagamentos aumenta 

essa capacidade de 

gestão

Diagnóstico – Análise comportamental do cliente para 

pagamento das suas faturas

Obtenção de outputs estratégicos para melhor gestão 

da tesouraria

Negociação optimizada na relação com o cliente: melhor 

definição dos prazos e condições de pagamento

Diferenciação pela adoção de modelos preditivos

Soluções Advanced Analytics
Treasury Payment – Previsão Data de Pagamento

Predição da data de pagamento com 88,3% grau de 

acerto



Mercados energéticos: 

Compra e venda de 

energia a preços 

conhecidos, 

concretamente em 

mercado bolsista ou 

através do modelo de 

contratação bilateral, cujo 

funcionamento se baseia 

na celebração de um 

contrato, sendo possível 

negociar livremente os 

preços, volumes e 

cláusulas adicionais

Diagnóstico – análise das variáveis que influenciam o 

preço

Desenvolvimento de um modelo de predição avançada 

para o preço de energia em mercado diário Mibel

Diferenciação pela possibilidade de prever a flutuação dos 

preços e assim conseguir melhores contratos com o 

fornecedor

Dashboard analítico para visualização do forecast e previsão 

dos preços

Soluções Advanced Analytics
Energy Price Model – Modelo de Previsão Preços de energia



Dashboard por setor de 

atividade económica e 

informações preditivas 

e correlacionais com 

pertinência para os 

decisores de negócio:  

MIBA

Diagnóstico por sector de atividade, por classe e 

subclasse

Obtenção de resultados que permitem ao utilizador ter 

perspetivas controladas de predição e visualização de 

relações causa-efeito e conferir maior cientificidade na 

tomada de decisão

Diferenciação – o fator preditivo e correlacional representa a 

grande mais valia no dashboard aqui projetado

Dashboard – aplicação Web based na cloud. Permite ao 

utilizador ter informação pertinente e de fácil interpretação à 

distância de 1 clique 

Soluções Advanced Analytics
MiBA



HCM Retention Model
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Pitfalls

Questões 

Quais as principais dores?
• O que tem sido desenvolvido na área de HCM a nível de tecnologia?
• Qual a salvaguarda tecnologia com uma falha humana? Que indicadores podem ter para

rapidamente ter essa visão?
• Ciclo de atividade de um colaborador, quais os pontos que podem ser automatizados?
• Em colapso pandémico, o que a empresa pode fazer?
• De que forma podem recolher conhecimento de uma pessoa para dentro da empresa?

Quantos colaboradores tem?

Qual o Turnover?

Qual o custo de Turnover?
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Modelo de retenção de talentos

HCM Retention Model

Níveis de maturidade HCM Analytics

Principais desafios: 

• Ir para além do reporting
• Antecipar e prever

• Recomendar e prescrever

• Criar valor através de Analytics
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Modelo de retenção de talentos

HCM Retention Model

Perante um mercado de 

trabalho marcado pela 

mobilidade e 

volatilidade, é 

necessário criar 

ferramentas para 

proteger o asset mais 

valioso numa empresa:  

o capital humano. 

Diagnóstico precoce de situação de 
abandono voluntário da empresa por parte 
do colaborador.

Obtenção de outputs estratégicos para uma 
política de retenção de recursos humanos.

Diferenciação da situação de abandono 
entre departamentos e níveis funcionais

Dashboard

Advanced Analytics aplicado ao HCM. Porquê?
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Modelo de retenção de talentos

HCM Retention Model

Advanced Analytics aplicado ao HCM. Porquê?

In the HR or Human capital realm, change is just a constant.
[Fitz-Enz & Mattox, 2014]

Capacidade de 

tomada de 

decisão mais 

assertiva sobre as 

pessoas e força 

de trabalho

Monitorização de 

engagement, 

produtividade e 

satisfação

Otimizar a gestão 

de capital 

humano

Poder de 

antecipação

através de 

trabalho preditivo

Dar conta dos 

desafios 

relacionados com 

os avanços 

tecnológicos e 

mercados de 

trabalho voláteis
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Modelo de retenção de talentos

HCM Retention Model

Desafios organizacionais com o COVID-19 (HCM)

Fonte: Morrison Foerster - COVID-19 Impact Survey
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Modelo de retenção de talentos

HCM Retention Model

Desafios HCM Advanced Analytics

Exemplo de um caso típico de 

Analytics aplicado a HCM

Fatores retirados através dos registos do

colaborador:

Data de contratação, avaliação,

alterações de status (promoções, revisão

salarial, mudança de departamento,

formação), distância de casa, estado civil,

dependentes)

Outcome: ficar ou sair da empresa

Ciências sociais

Ir para além dos casos 

típicos 

Oportunidade e desafio 

Incluir elementos que só são mensuráveis por intermédio da inquirição.

■ Leadership – Que modelos e perceções de liderança são favoráveis à 

retenção

■ Readiness – O colaborador revela disponibilidade e tem orientação 

empreendedora dentro da empresa

■ Engagement – Qual a natureza do vínculo com a empresa

■ Culture – o colaborador identifica-se/adapta-se à cultura da empresa?

■ Commitment – Como medir o compromisso

■ Loyalty – o Colaborador tem amor à camisola?

■ Employer brand – como é entendida pelos colaboradores a empresa e 

a sua reputação?

INTANGIBLE ASSETS
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Modelo de retenção de talentos

HCM Retention Model

Paradigma HCM

Gestão tradicional de pessoas (recrutamento, 

compensação e desenho funcional)

Pessoas como o maior ativo 

organizacional. Gerir o ciclo de vida do 

colaborador em linha com a estratégia 

definida pela organização

HCM

HR

!



HCM Retention Model
Modelo de retenção de talentos: Níveis de Subscrição
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Pacotes Descrição Pré-requisitos
Tempo  de 

implementação

Classic Via Excel SAC e Base de dados de RH em Excel 3 a 4 semanas

Executive Com a ligação a BD SAC 5 a 6 semanas

Premium Intangible Assets + Benchmark SAC 5 a 7 semanas

Full Package
Integração de dados via DWC + Add-om + 

Desenvolvimentos
SAC, DWC Sob consulta

Classic e Executive

Premium e Full Package

Indicadores



DEMO



HCM Retention Model
Modelo de retenção de talentos
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Modelo Descritivo e de 

diagnóstico



HCM Retention Model
Modelo de retenção de talentos
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Modelo Preditivo e 

Prescritivo



HCM Retention Model
Modelo de retenção de talentos
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Análise Comparativa



HCM Retention Model
Modelo de retenção de talentos

32

Análise Correlacional



HCM Retention Model
Modelo de retenção de talentos
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Findings





SKILLS AND CAPABILITIES

Equipa sénior com bastante experiênca

numa aliança entre conhecimentos

técnicos e funcionais Possuimos muitas

referências de sucesso

TECHNOLOGY

Temos os melhores parceiros e não

receamos adoptar as tecnologias mais

inovadoras para a implementação dos 

projetos com provas dadas em diferentes

clientes

PROCESSES

Experiencia na análise, desenho e 

implementação de processos. Atuamos

em diferentes àreas de negócio e sectores

de atividade

GOVERNANCE

Cada vez mais importante um modelo de 

Governança para projetos de Analytics. 

Adoptamos um template interno que 

adaptamos à realidade dos nossos

clientes

Analytics Excellence
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2610-008 – Amadora
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milestone.pt

Manage tomorow today

Business Analytics

Advanced Analytics Center
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