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A sua cooperativa de crédito possui
as ferramentas necessárias para

tomar decisões analíticas?

Seja bem vindo a um novo nível de gestão. 

Destaque-se da concorrência e mitigue riscos
com tecnologia.



O que é Business
Intelligence?

BI ou Inteligência de Negócios é um conjunto de
metodologias, tecnologias, estruturas e diretrizes
que transformam uma grande quantidade de
dados (internos e externos) em informações
relevantes e cruciais para a tomada de decisões.

Por meio do BI é possível explorar informações
para monitorar resultados, identificar riscos e
oportunidades.

A proposta do BI para as cooperativas de crédito
é a de inovar a tomada de decisões, minimizar
riscos, visualizar tendências, aperfeiçoar os
indicadores e relatórios, além de auxiliar no
planejamento estratégico.

Business Intelligence: a minha cooperativa de
crédito precisa desta ferramenta?

A grande competitividade, a necessidade de aumentar a eficiência operacional, reduzir
riscos e atrair um público qualificado, têm obrigado as Instituições Financeiras a
convergirem para um ambiente de muita tecnologia.

Neste cenário o Business Intelligence tem se mostrado como ferramenta necessária para a
tomada de decisões com tempestividade, apoiando os níveis operacionais, táticos e
estratégicos das instituições financeiras, e gerando evidências para justificar o modelo de
gestão adotado.

Por isso, forçadas por este  ambiente de modernização e mais recentemente de
enfrentamento à Pandemia do Coronavírus, as Cooperativas de Crédito se viram obrigadas
a profissionalizarem a metodologia de transformação de dados em informações
tempestivas, qualificadas e auditadas, e monitorar, controlar e tratar adequadamente os
riscos das suas carteiras. 

O Business Intelligence se mostra como solução para o atendimento desta necessidade, e
consiste em uma ferramenta necessária para garantir eficiência operacional e a
sustentabilidade do negócio.



Existem diversas soluções de Business Intelligence no mercado, como por exemplo o
Tableau, Qlik Sense, Power BI, IBM Analytics, entre outras. Todas elas possuem diversas
funcionalidades porém acabam sendo muito generalistas para a aplicação e inadequadas
para o monitoramento de alguns indicadores.

Além disso, a operacionalização de uma ferramenta genérica demanda conhecimento em
tecnologia da informação, análise de dados, e não só isso, depende da parceria de
desenvolvimento com a área responsável pelo negócio e pelos riscos de modo que os
indicadores criados reflitam a necessidade operacional e não sejam simplesmente
relatórios de consulta.

Diante do cenário de Pandemia do Coronavírus, vislumbrando a dificuldade que as
Cooperativas de Crédito estavam tendo para transformar dados em informações
qualificadas, nos imbuímos com a responsabilidade de criar um software de Business
Intelligence especializado para as Cooperativas de Crédito. Este novo software chega para
garantir eficiência nas decisões da sua cooperativa.

O Scenario Analytics é um software de Business Intelligence desenvolvido especialmente
para as cooperativas de crédito com o objetivo de gerar eficiência nas tomadas de
decisões e no monitoramento de riscos.

O Scenario possui algumas vantagens sobre os seus concorrentes, sendo as principais:
facilidade de uso podendo ser operacionalizado por usuários com qualquer habilidade em
tecnologia; não sobrecarrega a infraestrutura pois não processa dados na base; as
informações são geradas instantaneamente; pode ser instalado em qualquer
infraestrutura; o melhor custo benefício do mercado.

Imagine a possibilidade de monitorar os indicadores da sua cooperativa em uma única
tela, podendo instantaneamente filtrar informações por PA, CNAE, grupos econômicos, tipo
de operação, perfis de cooperados, entre outros, e não só isso, analisar os indicadores pelo
decurso do tempo, identificar padrões que podem gerar oportunidades ou passivos, criar
alertas para facilitar o monitoramento da carteira e evidenciar para o regulador a
observância à RAS.

Uma ferramenta desenvolvida com um
objetivo específico

Scenario Analytics: inteligência para
Cooperativas de Crédito



O Scenario possui diversos indicadores pré-definidos gerados a partir de informações da
base, sendo possível a criação de outros que sejam de interesse da cooperativa ou
podem ser importados todos os indicadores normalmente gerados. Se os dados existem
eles podem ser transformados em informações úteis e analíticas, e este é o objetivo do
software.

Os principais indicadores utilizados para o monitoramento da carteira de crédito já estão
embarcados na plataforma e são adequados aos requisitos regulatórios, isso porque o
software foi desenvolvido com a participação de especialistas em governança, riscos,
auditoria, controles internos e compliance. 

Nosso objetivo não é entregar somente um novo software de Business Intelligence, mas
também conhecimento embarcado. Além disso existe a disponibilidade de toda a equipe
de consultores para implementar a ferramenta e auxiliar de forma permanente na
operação para gerar informações e resultados eficientes. 

Por este motivo o Scenario é mais que um software. Ele passa a ser uma das principais
ferramentas de inteligência para as Cooperativas de Crédito.

Alie Tecnologia, Análise de Dados
& Consultoria

Indicadores, Gráficos e Dashboars
Para uma instituição financeira os indicadores são fundamentais na condução dos
negócios. No Scenario os indicadores podem ser importados ou podem ser calculados
no momento da importação de dados permitindo criar indicadores diários, novos
indicadores ou até mesmo auditoria de indicadores. Em cada indicador podem ser
criados alertas com base em limites mínimos e máximos. Os indicadores podem ser
aplicados em gráficos analíticos e dashboards (interface gráfica de visualização rápida).
Os dashboards são interativos e garantem uma experiência única, pois diversos filtros
podem ser aplicados.

Todos os gráficos criados, podem ser filtrados com as informações existentes na base.
Por exemplo, pode ser criado um gráfico com os indicadores INAD 15 e INAD 90 para
acompanhamento de evolução e podem ser aplicados filtros instantâneos por PA, CNAE,
grupos econômicos, etc. Não existem limites para a criação de gráficos de análise. Pode
ser criado um gráfico de maiores devedores, ou das maiores parcelas em aberto nos
últimos dias. Pode ser aplicado um filtro de CNAE e a cooperativa adquire a informação
de que determinado segmento está enfrentando dificuldades. Da mesma forma os
gráficos podem trazer os melhores tomadores por cidade, PA, segmento, buscando dar
inteligência à área de captação. Basta ter criatividade que o serviço pesado será
realizado pelo Scenario!



Exemplos de indicadores de crédito e cenários

O Scenario pode
ser utilizado

como ferramenta
para análise de
indicadores de

todas as áreas da
cooperativa.
Podem ser

gerados nos mais
variados cenários
e combinações,

conforme
necessidade e

objetivo da
análise. Ao lado

alguns
indicadores e
cenários  já

embarcados.

Gráficos analíticos ao alcance de todos

Indicadores

Inadimplência
Saldos/valores (inadimplência);
INAD 90
INAD15
% Vencido 90
% Vencido 15
Quantidades de parcelas
atraso
Prejuízo

Provisão
Saldos/valores (provisão);
Índice de Provisão
% Provisão/Carteira
Índice de Cobertura

Qualidade Carteira/Monitorada
Saldos/valores (carteira)
Concentração de risco
Deterioração da carteira
Total parcelas
Parcelas pagas/ em aberto/
atraso
Quantidade dias prazo
operação
Quantidade dias atraso
operação
Taxa média

Cenários
Perfil do tomador

CPF/CNPJ
Faixa etária
Faixa de renda
CNAE
Atividade
Início de relacionamento
(associação)

Carteira
PA
Município
Tipo de pessoa
Modalidade BACEN
Finalidade
Linha de Crédito
Safra de Crédito

Stress
1 Nível de Risco
2 Níveis de Risco
3 Níveis de Risco
4 Níveis de Risco

SFN
Saldo Devedor
Saldo Atraso/Inadimplência

Maiores riscos de Crédito e Provisão por CPF/CNPJ, CNAE, PA, Município, etc.
Eficiência na concessão de crédito por PA;
Maiores, Melhores e Piores Tomadores PF/PJ, CNAE, PA, município, etc;
Riscos por atividade;
Concessão inadequada de crédito;
INAD 15 x INAD 90 no tempo: padrões e motivos para atenção.

Os indicadores e cenários, individualmente ou em conjunto, podem ser utilizados para gerar
diversos gráficos analíticos que vão ser úteis para a identificação de riscos e oportunidades. 

Os gráficos podem ser criados pelo próprio usuário sem a necessidade de conhecimento
avançado em tecnologia. Podem ser criados gráficos de análise ou de monitoramento, inclusive
com o estabelecimento de limites mínimos e máximos para a geração de alertas visuais. 

A partir dos gráficos criados e visíveis em dashboards, podem ser aplicados diversos filtros
objetivando estratificar os dados para se chegar à raiz do problema.  O Scenario já possui
diversos gráficos pré-definidos. Veja abaixo alguns exemplos de análises geradas facilmente. 



PRONTOS PARA O NOVO?

Agende com um especialista. Chegou a hora de profissionalizar
ainda mais a gestão da sua Cooperativa de Crédito.

Como implementamos?
Inicialmente analisamos a base de dados da sua cooperativa e
criamos as regras de importação das informações. O software

fica instalada na infraestrutura da Cooperativa, em total
consonância com a política de segurança cibernética.

Ajustamos os indicadores e está pronto para uso.

A Consultoria está incluída?
Sim. Além da inteligência embarcada no software nossos

consultores especialistas no segmento financeiro apoiarão toda
a implementação da ferramenta seja no sistema, central ou

singulares.

O software será atualizado? 
Sim. Buscaremos entregar cada vez mais tecnologia e

ferramentas úteis para a gestão inteligente da cooperativa.

atendimento@conformita.com.br
+ 55 (11) 4872 6728 | Whatsapp +55 48 3254 3851

Muito mais que um Software, uma
ferramenta de gestão indispensável!


