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RESUMO 

 

Em um contexto de alta competitividade, é natural que as empresas busquem na Tecnologia da 

Informação ferramentas para auxiliar em sua busca por melhores resultados e por diferenciação 

de seus concorrentes. Muitas vezes as informações para isso podem ser extraídas de seus atuais 

sistemas ERP, que dispõe de dados ainda não utilizados em benefício do negócio. Este trabalho 

pesquisou através de um estudo de caso único, os impactos nos processos gerenciais de uma 

empresa, decorrentes da utilização de um sistema de business intelligence com capacidade 

preditiva. Após revisão de literatura sobre sistemas de informações gerenciais desde a década 

de 1950 até o presente momento, três proposições foram elaboradas de forma a responder à 

questão de pesquisa. A primeira propõe que o sistema de business intelligence trouxe impactos 

na forma como o planejamento estratégico da empresa ocorre; a segunda, que as áreas de 

negócios sofreram impactos na sua forma de trabalho, e a terceira, que a cultura analítica da 

empresa facilita a introdução de novas tecnologias.  A etapa de coleta de dados foi realizada em 

empresa multinacional de grande porte, fabricante de equipamentos para uso doméstico, líder 

em seu setor de atuação. O objeto de estudo foi um novo sistema de business intelligence com 

capacidade preditiva recém implantado, e seus efeitos no planejamento estratégico e nas áreas 

de negócios da empresa. A conclusão é que o impacto do uso do sistema foi positivo, pois 

ocorreram ganhos advindos de sua utilização, como melhor determinação de custos de produtos, 

além do provimento de melhores informações para a área de compras utilizar em suas 

negociações.  

 

Palavras-chave: Tecnologia da informação; Análise preditiva; sistemas de informações 

gerencias; sistemas de apoio à decisão; business intelligence.  

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

In a context of high competitiveness, it is natural that companies seek in Information 

Technology tools to assist in their search for better results and differentiation of their 

competitors. Often the information for this task can be retrieved from their current ERP systems, 

which has unused data for the benefit of the business. This research investigated through a 

single case study the impacts on the managerial processes of a company, resulting from the use 

of a business intelligence system with predictive capacity. After review reviewing the literature 

on management information systems from the 1950s to the present time, three propositions 

were elaborated in order to answer the research question. The first proposes that the business 

intelligence system has impacted the way the company's strategic planning occurs; and 

secondly, that the business areas have had an impact on the way they work, and the third, that 

the company's analytical culture facilitates the introduction of new technologies. The research 

data collection stage was carried out in a large multinational company, manufacturer of 

equipment for domestic use, leader in its sector of activity. The object of study was a new 

business intelligence system with newly deployed predictive capacity, and its effects on the 

strategic planning and business areas of the company. The conclusion is that the impact of the 

use of the system was positive, since there were gains from its use, such as better determination 

of product costs, as well as providing better information for the purchasing area to use in its 

negotiations. 

 

 

Keywords: Information Technology; predictive analyses; management information systems; 

decision support systems; business intelligence. 

 

  



 
 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1:Framework teórico entre EDP, MIS e DSS ............................................................... 19 

Figura 2: Esquema EIS proposto por Inmon ............................................................................ 25 

Figura 3: Framework dos sistemas EIS .................................................................................... 27 

Figura 4: Eras de BI&A ............................................................................................................ 30 

Figura 5: Dimensões propostas pelo META Group em 2001 .................................................. 32 

Figura 6: Os 5 Vs do Big Data ................................................................................................. 34 

Figura 7: Participação fabricantes no Brasil ............................................................................. 34 

Figura 8: Magic Quadrand Gartner referente à BI ................................................................... 35 

Figura 9: Trajetória evolucionária da inteligência analítica ..................................................... 40 

Figura 10: Tipos de Analytics .................................................................................................. 41 

Figura 11: Tipos de Analytics .................................................................................................. 41 

Figura 12: Tipos de Analytics e Questões Respondidas........................................................... 43 

Figura 13: Modelo proposto para transformação de dados em informações analíticas............ 47 

Figura 14: Modelo de Pesquisa. ............................................................................................... 49 

Figura 15: Desenvolvimento teórico e proposições de pesquisa. ............................................. 51 

Figura 16: Processo iterativo de estudo de caso ....................................................................... 53 

Figura 17: Diagrama de instalação dos sistemas ...................................................................... 69 

Figura 18: Fluxo anterior à implementação do projeto ............................................................ 70 

Figura 19: Fluxo de informações no projeto – Fase 1 .............................................................. 71 

Figura 20: Fluxo de informações do projeto – Fase 2 .............................................................. 73 

 

 

 

  



 
 

 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Aplicações DSS e autores ........................................................................................ 16 

Quadro 2: Modelo de Pesquisa e Base Teórica ........................................................................ 50 

Quadro 3: Proposições da pesquisa e base teórica ................................................................... 51 

Quadro 4: Situações relevantes para a escolha de diferentes métodos de pesquisa ................. 53 

Quadro 5: Relação dos entrevistados........................................................................................ 59 

  



 
 

 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Exemplos de empresas e usos de ferramentas analíticas .......................................... 14 

Tabela 2: Divisão entre atividades operacionais e gerenciais .................................................. 17 

 

  



 
 

 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

B2B  Business to Business   

BI&A  Business Intelligence & Analytics 

BPC   Business Planning and Consolidation 

BPM  Business Performance Management  

CDP  Chief Data Officer  

DSS  Decision Support Systems 

EDP  Electronic Data Processing 

EIS  Executive Information Systems 

ERP  Enterprise Resource Planning 

ETL  Electronic Data Load  

ETLM  Extract Transform Load and Management  

FASMI Fast Analysis of Multi-dimensional Information 

IFRS  International Financial Reporting Standards 

IoT   Internet of Things 

IS  Information Systems 

KDD  Knowledge Discovery in Databases 

KPI   Key Performance Indicator 

MIS  Management Information Systems 

MRP  Manufacturing resource planning 

OLAP  Online Analytical Processing  

OLTP  Online Transactional Processing 

POI  Point-of- Interaction 

RDBMS Relational Database Management Systems 

RFID   Radio Frequency Identification 

SI  Sistemas de Informação 

TI  Tecnologia da Informação 

UDF  User Defined Function  

US GAAP Generally Accepted Accounting Principles  

  



 
 

 
 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................................ 12 

1.1. OBJETIVOS ............................................................................................................................. 13 

1.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................ 13 

1.2. JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÃO .......................................................................................... 13 

2. REVISÃO DA LITERATURA / FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ............................................................. 15 

2.1. INÍCIO DOS SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO ........................................................................ 15 

2.2. ANALYTICS E BIG DATA .......................................................................................................... 28 

2.3. TIPOS DE ANALYTICS ............................................................................................................. 41 

2.3.1. ANÁLISE PREDITIVA ....................................................................................................... 43 

2.4. DATA MINING ........................................................................................................................ 44 

3. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO ...................................................................................................... 46 

4. METODOLOGIA .............................................................................................................................. 52 

4.1. TIPO DE PESQUISA ................................................................................................................. 52 

4.2. ESTUDO DE CASO ÚNICO ...................................................................................................... 54 

4.3. ESCOLHA DO CASO ................................................................................................................ 56 

4.4. COLETA DE DADOS ................................................................................................................ 56 

4.4.1. ANÁLISE DE DOCUMENTOS ........................................................................................... 57 

4.4.2. ENTREVISTAS ................................................................................................................. 57 

4.5. ANÁLISE DE DADOS ............................................................................................................... 59 

5. ESTUDO DE CASO .......................................................................................................................... 60 

5.1. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA ESTUDADA ............................................................................ 60 

5.2. DESCRIÇÃO DO CASO ............................................................................................................ 61 

5.2.1. NECESSIDADE DA EMPRESA .......................................................................................... 61 

5.2.2. DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO ..................................................................................... 63 

6. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS ................................................................................ 67 

6.1. COMO OCORREU O PROJETO ................................................................................................ 67 

6.2. RESULTADOS OBTIDOS COM O PROJETO .............................................................................. 69 

6.3. PRÓXIMO PROJETO UTILIZANDO ANÁLISE PREDITIVA .......................................................... 76 

7. CONCLUSÕES ................................................................................................................................. 77 

7.1. LIMITAÇÕES DA PESQUISA .................................................................................................... 79 

7.2. ESTUDOS FUTUROS ............................................................................................................... 79 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................................. 80 

Apêndice A – Roteiro de entrevista Semiestruturado .......................................................................... 86 



12 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

A inspiração para essa dissertação teve início com leitura de artigo de Chen, Chiang, 

e Storey (2012) onde os autores destacam a importância de Business Intelligence & 

Analytics para ambos os mundos: empresarial e acadêmico.  

Existem sólidas evidências que o tema de BI seja um assunto relevante atualmente. 

Muitas publicações acadêmicas e de negócios, rotineiramente descrevem de várias formas 

as empresas que estão se beneficiando do uso de algum recurso de BI (Davenport, Harris, 

De Long, & Jacobson, 2001; Davenport, 2006; Chen et al. 2012). Artigo publicado por 

LaValle, Lesser, Shockley, Hopkins, e Kruschwitz (2011) indica que as empresas líderes de 

seus segmentos utilizam cinco vezes mais ferramentas analíticas em suas atividades do que 

competidores inferiores. Estudo conduzido por Luvizan, Meirelles, e Diniz (2014), mostra 

que entre os anos de 2000 e 2010 o termo Big Data apresentava discreto crescimento ao 

longo dos anos, porém essa tendência mudou radicalmente entre 2011 e 2013. Somente em 

2013, foram publicados mais de 3.500 textos sobre Big Data, ou seja, 140 vezes mais textos 

do que no ano 2000, quando foram escritos apenas 25 textos. De acordo com relatório da 

consultoria McKinsey Global Institute (Manyika et al., 2011) há potencial de crescimento 

das margens do varejo em até 60% com o uso de Big Data, e ainda haverá a necessidade de 

140.000 a 190.000 funcionários habilitados a trabalhar com ferramentas analíticas. Segundo 

previsões do Gartner (2016a), até o ano de 2020, cerca de 10% das empresas do mundo 

terão negócios altamente lucrativos produzindo e vendendo informações. O mesmo estudo 

indica ainda que, 40% dos investimentos em BI e Analytics das empresas serão em 

ferramentas com capacidades Preditivas e Prescritivas. Além disso, há a previsão do 

crescimento de uma nova função nas empresas: CDO (Chief Data Officer) que existirá em 

até 90% das grandes corporações mundiais. Em entrevista, Hal Varian (2008), executivo do 

Google e professor emérito de Berkeley, sugeriu que jovens se dedicassem a estudar 

estatística, métodos analíticos, machine learning e econometria, entre outros, em função da 

demanda que esses conhecimentos teriam num futuro com abundância de dados e alta 

demanda por quem saiba extrair informações deles. Para buscar o sucesso num mundo cada 

vez mais digital, as empresas recorrem a soluções de TI para otimizar processos 

operacionais e estratégicos da empresa (Meirelles, 2004). 

Considerando o contexto exposto, elaborou-se a seguinte pergunta de pesquisa:  
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Como a implantação de um sistema de business intelligence, com capacidade 

preditiva, pode melhorar o planejamento de negócios de uma empresa? 

 

1.1. OBJETIVOS  

 

 

Num cenário cada vez mais competitivo nas empresas, a busca por soluções que 

melhorem a competividade em cenários de negócios, muitas vezes complexos, deixou de 

ser responsabilidade apenas das áreas de negócios, e conta com apoio e engajamento cada 

vez maior da área de TI das empresas.  

Desse modo, o objetivo geral desse trabalho é estudar os impactos da implantação 

de um determinado sistema de BI com capacidade preditiva nos processos gerenciais da 

empresa. 

 

1.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Para permitir que o objetivo geral seja alcançado, foram definidos os seguintes 

objetivos específicos:  

a) Identificar as possibilidades de uso do sistema de BI preditivo nos processos da 

empresa; 

b) Estudar as mudanças provocadas pelo sistema nos processos gerenciais da 

empresa. 

 

1.2. JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÃO  

 

 

A utilização dos dados disponíveis em sistemas para tomar melhores decisões, 

começa a ser pesquisado na década de 1960 (Meirelles, 2016) quando computadores de 

grande porte começaram a ser utilizados por grandes empresas e bancos (Kugler, 2013). 

Vários autores iniciam pesquisas de sistemas capazes de auxiliar a tomada de decisão, 
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nascendo assim os primeiros decision support systems (Raymond, 1966; Turban, 1967; 

Urban, 1967; Holt & Huber, 1969; Ferguson & Jones, 1969).  

Nas décadas seguintes, o número de aplicações aumenta. Como exemplo, podem ser 

citados sistemas para marketing e segregação de clientes na década de 1970 e automação 

de gestão de campanhas em sistemas CRM e formação de preços na década de 1980 

(Kugler, 2013). 

A transformação dos dados das empresas em informações valiosas e conhecimento, 

podendo assim trazer ganhos às empresas, foi base de um artigo escrito em 2001 por 

Davenport, Harris, De Long e Jacobson. Nesse artigo, havia a sugestão de como as empresas 

poderiam transformar o vasto volume de dados transacionais em conhecimento, de forma a 

melhorar suas operações e obter vantagem competitiva.  

O uso de ferramentas analíticas, ferramentas de inteligência analítica, ou 

simplesmente Analytics, está difundido nas mais diversas atividades empresariais, como 

descrito por Davenport (2006), que enumera exemplos de empresa em diversos setores que 

têm se beneficiado do uso de ferramentas analíticas, tais como descrito na tabela 1. 

 

Tabela 1: Exemplos de empresas e usos de ferramentas analíticas 

FUNÇÃO  DESCRIÇÃO EXEMPLOS 
Supply Chain Simulação e Otimização de fluxos de Supply 

Chain, redução de estoques e falta de estoque 

Dell, Wal-

Mart, Amazon 

Seleção Clientes, 

lealdade e Serviços  

Identificar clientes mais lucrativos, aumentar a 

probabilidade de que queiram o produto ou 

serviço oferecido, manter a lealdade dos clientes 

Harrah’s, 

Capital One, 

Barclays 

Precificação Identificar preços que maximizem o 

rendimento, ou lucro 

Progressive, 

Marriott 

Capital Humano Selecionar o melhor funcionário para a função, 

a uma compensação justa 

New England 

Patriots, 

Oakland A’s, 

Red Sox 

Qualidade (produtos e 

serviços) 

Detectar problemas o mais breve possível e 

minimizar impactos 

Honda, Intel 

Performance 

Financeira 

Entender os motivadores da performance 

financeira e os efeitos dos fatores não 

financeiros 

MCI, Verizon 

Pesquisa e 

Desenvolvimento 

Melhorar qualidade, eficiência e se aplicável, 

segurança de produtos e serviços 

Novartis, 

Amazon, 

Yahoo 

Fonte: Organizado pelo autor (baseado em Davenport, 2006) 
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Além do crescimento importante no número de artigos científicos publicados sobre 

Big Data desde 2011 (Luvizan et al., 2014), há um enorme interesse das empresas pelo 

assunto (Gartner, 2016b). Pesquisa efetuada junto a 2944 empresas no mundo, e 951 

empresas americanas, coloca BI/inteligência Analítica no topo dos investimentos para 2016, 

com 39% dos votos das empresas.  

O ideal de contribuição dessa pesquisa é descrever como se deram os ganhos no uso 

de uma aplicação de Business Intelligence com capacidade preditiva, e o contexto de sua 

utilização, numa empresa multinacional de grande porte. Serão descritos exemplos de uso 

do sistema e seus respectivos resultados, possibilitando que outras empresas imaginem 

possíveis usos em seus cenários de negócios.  

   

2. REVISÃO DA LITERATURA / FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. INÍCIO DOS SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO  

 

 

Big Data Analytics, ou simplesmente Analytics, é a camada mais perceptível 

associada à tomada de decisões, que é objeto de vasto estudo em TI, através dos DSS 

(Decision Support Systems). Analytics são sistemas DSS, que utilizam bases de dados 

gigantescas e que utilizam técnicas sofisticadas em sua construção (Goes, 2014).  

A designação conjunta Business Intelligence (BI) foi utilizada primeiramente 1958 

(Luhn, 1958), em um texto do IBM Journal of Research and Development. O termo business 

definia, para o autor, qualquer propósito de uso da informação, tal como ciência, indústria, 

tecnologia, governo, entre outros possíveis, e o termo Intelligence definia a capacidade de 

perceber as inter-relações dos fatos apresentados de modo a guiar as ações para os objetivos 

desejados. O artigo da IBM que cunhou o tema Business Intelligence system, foi usado para 

denominar um sistema a ser criado futuramente, capaz de interpretar documentos diversos, 

entendendo as palavras e endereçando as informações a quem pudesse interessar numa 

organização, baseando-se em padrões pré-estabelecidos de interesses. O objetivo era fazer 

com que as informações chegassem a quem precisava delas efetivamente, já destacando a 

importância das informações para o futuro das organizações.  
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A partir da década de 1960, pesquisadores iniciaram pesquisas sobre o uso de 

sistemas computacionais e métodos quantitativos de forma a auxiliar no processo de 

decisão. O quadro 1 sintetiza os autores e os objetos de estudo de cada um deles. 

Resumidamente, esses artigos científicos foram criados com base em sistemas DSS 

específicos, que serviram de base para a geração dos artigos. Nesses artigos, os autores 

descreviam as funcionalidades de cada sistema, bem como suas possibilidades de uso pelas 

empresas. 

Objeto de Estudo Autor 

Sistema capaz de calcular forecasts de vendas. O sistema tinha a capacidade de 

realizar simulações através da manipulação de diversas variáveis distintas tais 

como: preço, tipo de mercado, estrutura de preço do produto, entre outras. O 

artigo descreve o software e ainda provê informações sobre como modificar o 

sistema para permitir outros tipos de cálculos.  

Raymond (1966) 

Modelos matemáticos para tomada de decisão sobre manutenção de plantas de 

produção de empresas. O objetivo do autor era determinar qual o modelo mais 

rentável de manutenção, considerando as dificuldades de implementação de 

cada um deles.  

Turban (1967) 

O artigo descreve o Sprinter, que é um sistema criado para auxiliar gestores e 

empresas a determinarem a viabilidade ou não de comercialização de 

determinado produto. O autor indica que o sistema não substitui totalmente a 

decisão do gestor, mas poderia ser usado para auxiliar na tomada de melhores 

decisões.  

Urban (1967) 

Sistema capaz de indicar os melhores candidatos a empregos para determinados 

empregadores, em função de critérios determinados previamente. O objetivo 

seria diminuir o número de entrevistas de emprego inúteis e garantir que o 

sistema indicasse sempre os potenciais melhores candidatos para as vagas.  

Holt e Huber (1969) 

O artigo retrata um experimento com um sistema capaz de auxiliar no 

sequenciamento de atividades a serem executadas em empresas de manufatura. 

O sistema poderia ajudar a determinar quando uma certa máquina ou 

equipamento poderia ser usado para determinada tarefa, de forma a garantir o 

menor tempo parada, reduzindo assim o custo da operação.  

Ferguson e Jones 

(1969) 

O artigo explica um modelo chamado BRANDAID, desenhado para auxiliar 

gerentes de marketing a decidirem sobre diversas variáveis, tais como preços, 

gastos com marketing, gastos com propaganda, força de vendas e distribuição. 

O sistema permitia combinar esses elementos para a montagem de estratégias 

de marketing e vendas para os produtos da empresa. 

Little (1975) 

Quadro 1: Aplicações DSS e autores 

Fonte: Organizado pelo autor 
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Até o final da década de 1960, os sistemas criados serviam para propósitos 

transacionais apenas, provendo poucas informações gerenciais (Watson, 2009). 

Pesquisadores do MIT e Harvard iniciaram as primeiras pesquisas nesse campo, 

sendo considerados os pioneiros no estudo de sistemas para apoio de decisões (Power, 

2007). Como exemplo desse pioneirismo, temos a tese de doutoramento de Michael Scott 

Morton, que iniciou seus estudos sobre como modelos analíticos e computadores poderiam 

auxiliar gerentes em seus processos de decisão. Essa tese pode ser considerada como um 

divisor de águas no assunto, ao conceber, implementar e testar um sistema de planejamento 

para lavanderias que foi usado por gerentes de marketing e produção (Elam, Huber, & Hurt, 

1986; Watson, 2009).  

O sistema da tese de Scott-Morton viria a ser reconhecido depois como um MDS 

(Management Decision System). Seu estudo, posteriormente, deu origem a um artigo 

influente publicado na Sloan Management Review (Gorry & Morton, 1971) e um livro 

publicado em 1971 (Elam et al, 1986; Watson, 2009).  

Gorry e Morton (1971) criaram um framework (tabela 2) que visava dividir atividades 

meramente operacionais (à esquerda do gráfico), gerenciais de controle intermediário e 

atividades de longo prazo, denominadas Planejamento Estratégico (à direita do gráfico).  O 

framework ainda citava exemplos de atividades consideradas estruturadas das não 

estruturadas.  

  

Tabela 2: Divisão entre atividades operacionais e gerenciais 

  

Controle Operacional 

 

 

Controle Gerencial 

 

Planejamento Estratégico 

  

 

Estruturada 

Contas a receber 

Entrada de Pedidos 

Controle de estoque 

Controle Orçamento  

Previsão de curto prazo  

Mix Frota 

Localização Fábricas e 

Depósitos 

Semiestruturada Planejamento de  

Produção  

Análise desvios 

orçamentários 

 

 

Desestruturada 

 

Fluxo de Caixa 

Custeio PERT/COST 

Preparação orçamento 

Planejamento de Vendas 

e Produção 

Aquisições e Fusões 

Planejamento de novos 

produtos 

Fonte: Gorry e Morton (1971) 
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Gorry e Morton (1971) criaram uma forma de separação de problemas distintos, em 

função da questão a ser tratada via sistema. Os autores indicam que as atividades 

estruturadas eram as mais facilmente solucionáveis pela criação de sistemas, em função do 

problema a ser resolvido.  

As tarefas semiestruturadas oferecem a oportunidade de desenho de uma possível 

solução, mas a definição do problema poderia ser mais complexa do que no caso de 

atividades estruturadas. Por fim, as atividades desestruturadas não poderiam contar com 

suporte de sistemas, permitindo apenas visualização dos dados pelos usuários. 

Os autores seguem explicando que a maioria dos sistemas existentes à época era 

capaz apenas de trabalhar com dados estruturados e se limitava a funções operacionais 

(quadrante superior esquerdo do gráfico). Os autores indicam excesso de oferta de soluções 

para esse tipo de tarefa, mas indicavam falta de sistemas capazes de trabalharem com 

atividades semiestruturadas e desestruturadas, para controle gerencial e planejamento 

estratégico. Os autores indicam que o processo natural de progresso dos sistemas seria tratar 

o quadrante inferior direito do gráfico, permitindo que os gerentes se dedicassem a assuntos 

decisórios mais complexos com o uso de sistemas de apoio.  

Logo após essa publicação, novas pesquisas nessa nova área de conhecimento 

passaram a atrair cada vez mais pesquisadores com formação em administração e gestão de 

operações. O termo DSS (Decision Support Systems) passou a ser utilizado para designar 

essa linha de pesquisa (Watson, 2009).  

A partir dessas pesquisas surgiram os primeiros frameworks para DSS (Sprague & 

Watson, 1975; Sprague, 1980).  

O framework da figura 1 foi proposto por Sprague (1980, p.7) e serviu de modelo 

para outras publicações (Sprague & Carlson, 1982; Ralph, Sprague & Watson, 1986). 
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DSS

Foco na Informação MIS

Foco nos Dados

EDP

 

Figura 1:Framework teórico entre EDP, MIS e DSS 

Fonte: Sprague (1980, p.7) 

 

O autor define o framework considerando as três camadas possíveis de integração 

entre os diferentes tipos de sistemas: EDP (Electronic Data Processing), MIS (Management 

Information Systems) e DSS (Decision Support Systems).  

O nível EDP (Electronic Data Processing) é a primeira camada de processamento 

de informações, em geral utilizada para substituir atividades manuais, sendo utilizada por 

funcionários operacionais. Suas principais características são: 

• Foco nos dados, processamento, armazenamento e fluxos operacionais; 

• Processamento transacional eficiente; 

• Uso de arquivos integrados em suas tarefas; 

• Geração de relatórios para a gerência. 

O segundo nível do framework, denominado MIS (Management Information 

Systems) tem as seguintes características: 

• Foco em prover informações para gerentes médios; 

• Fluxos de informações estruturadas; 

• Integração das tarefas efetuadas no nível EDP por função de negócios, tais como 

Marketing, Produção, RH, entre outros; 

• Possibilidade de geração de consultas e relatórios (com acesso ao Banco de Dados). 
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Esse nível do framework ainda se concentra majoritariamente em informações 

operacionais, já com maior integração do que visto no framework do EDP (Electronic Data 

Processing), mas ainda inferiores às observadas no DSS.  

O último nível do framework é o DSS (Decision Support System), que tem foco na 

administração mais alta da empresa, tem as seguintes características: 

• Foco em Decisão, destinada a gerentes seniores e executivos tomadores de decisões; 

• Ênfase na flexibilidade, adaptabilidade e respostas rápidas; 

• Iniciado e controlado por usuários; 

• Suporta estilos pessoais dos tomadores de decisão. 

Em artigo de pesquisa, Elam et al. (1986) fizeram uma análise das pesquisas 

efetuadas no campo dos DSS (Decision Support Systems) entre 1975 e 1985 e encontraram 

211 artigos publicados em 20 periódicos. A conclusão foi que o assunto DSS estava em 

ascensão, pois o número de artigos aumentava gradativamente e que ainda havia muito a 

pesquisar sobre o tema.  

Os sistemas de apoio à decisão devem apresentar algumas características (Sprague 

& Watson, 1986). As três primeiras características dizem respeito ao tipo de processo de 

decisão, as três últimas dizem respeito ao tipo de suporte necessário: 

1- Suportar o processo de tomada de decisão, devendo ser capazes de trabalhar com 

informações semiestruturadas e desestruturadas, tal como previsto na década de 1970 

(Gorry & Morton, 1971). Em alguns casos a definição do problema não é clara, o que 

pode fazer com que os gerentes que deveriam decidir procurem por ajuda.  

2- Prover suporte para a tomada de decisões de gerentes de todos os níveis, favorecendo a 

integração entre os níveis gerenciais. Os autores mencionam a possibilidade de gerentes 

de todos os níveis enfrentarem desafios com decisões difíceis. Nesse caso, um sistema 

capaz de trabalhar com todos os níveis gerenciais, poderia permitir que o problema fosse 

fragmentado, de forma a facilitar sua solução.  

3- Suportar decisões que são interdependentes e aquelas que são independentes. As 

decisões interdependentes são aquelas em que um gestor toma uma decisão num 

processo que pertence a outro gestor. As decisões independentes são aquelas em que o 

gestor tem autoridade e responsabilidade pela decisão (Keen & Hackathorn, 1979). 



21 
 

 
 

4- Poder ser empregado em todas as fases do processo de tomada de decisão: inteligência, 

desenho e escolha, de acordo com o modelo definido por Simon (1960).  

5- Suportar uma variedade de processos de decisão, mas não ser dependente de um 

processo apenas. A negação de que o proposto por Simon (1960) seja a única forma de 

tomada de decisão, indica que o sistema DSS deve prover para o usuário o maior 

ferramental possível, para que, de acordo com as características cognitivas de cada um, 

se faça a melhor escolha. 

6- Deve ser simples de usar. O sistema deve ser capaz de ser utilizado da forma mais 

simples possível, considerando para isso que os usuários podem ser de grupos distintos 

e com formações diferentes. Quanto mais simples seu uso, menos suporte da empresa 

será necessário e mais cativante será para os usuários.  

A partir do final da década de 1980 e durante a década de 1990, é possível perceber 

o surgimento de livros e artigos em periódicos, em que os sistemas de apoio à decisão 

passaram a ser tratados pela sigla EIS (Executive Information System) (Watson, Rainer, & 

Koh, 1991; Leider & Elam, 1993; Rainer & Watson,1995; Watson, Houdeshel, & Rainer 

1997, Rockart & De Long 1988; Vandenbosch & Huff, 1997; Rai & Bajwa, 1997).  

Um sistema EIS (Executive Information System) é um sistema computacional criado 

para que gerentes seniores tenham acesso a informações relevantes para suas atividades 

gerenciais. A globalização e a necessidade de decisões mais precisas e rápidas fazem com 

que esses sistemas se tornem parte do processo decisório (Leider & Elam, 1993). Os 

sistemas EIS (Executive Information System), na década de 1990 foram implementados por 

um grande número de empresas, e tem por característica prover aos executivos acesso a 

informações internas e externas que são relevantes para seus fatores críticos de sucesso 

(Rainer & Watson, 1995).  

Enquanto os sistemas DSS se prestavam a uma decisão em particular e utilizava 

intermediários para preparação das informações, os sistemas EIS já eram capazes de 

trabalhar com escopo mais amplo e apresentavam maior gama e maior sofisticação em suas 

funcionalidades (Leider & Elam, 1993).  

O uso desses sistemas pode ocorrer de duas maneiras distintas pelos gerentes em 

busca de informações: com navegação pelos dados disponíveis (browsing), sem buscar algo 

específico, ou então de forma focada, buscando respostas possíveis para problemas bem 

delimitados (Vandenbosch & Huff, 1997). 
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Segundo Rainer e Watson (1995, p.3), as principais características dos sistemas EIS 

(Executive Information System) são:  

• Configuração sob demanda para utilização pelos executivos; 

• Extração, filtragem, compressão e acompanhamento dos dados críticos; 

• Acesso on-line ao status do sistema, análise de tendências, às exceções definidas e 

permite navegação aprofundada nos dados (selecionando o dado de interesse e 

navegando no sistema para obter mais detalhamento); 

• Acessa e integra diversos dados internos e externos; 

• São amigáveis e dispensam longos treinamentos para usar; 

• São usados diretamente pelos executivos, sem intermediários; 

• Apresenta informações de diversas maneiras: tabulada, em gráficos ou textos.   

Os sistemas EIS (Executive Information System) são diferentes dos sistemas MIS 

(Management Information Systems) em função de que os sistemas MIS possuem vasto 

escopo de uso nas empresas, com informações transacionais que podem englobar a empresa 

inteira, mas que não são acessíveis e flexíveis em sua utilização, algo que é a principal 

demanda dos executivos (Matthews & Shoebridge, 1992). Os autores ainda destacam mais 

algumas características dos sistemas EIS (Executive Information System):  

• Preparação de informativos individualizados para executivos; 

• Vasculhar bases inteiras, olhando várias dimensões simultaneamente; 

• Garantem acesso somente a pessoas autorizadas; 

• Geram cenários do tipo What-if?, permitindo simulações; 

• Permitem a criação de relatórios de exceção, que mostrarão detalhes sempre que 

algo se deslocar do esperado. 

O final da década de 1980 e início da década de 1990 assistiu também o surgimento 

do termo ESS (Executive Support Systems) como proposto por Rockart e De Long (1988). 

Os ESS têm as seguintes diferenças em relação aos EIS: a) suporte a comunicações 

eletrônicas, tal como e-mail; b) ferramentas para análises de dados com integração à 

planilhas e/ou acessos a outros sistemas DSS e c) integração com ferramentas de 

organização, tais como calendários (Watson et al., 1991). 

As fontes de informações dos sistemas EIS podem ser as mais variadas possíveis: 

textos, informações de outros sistemas, informações transacionais, informações manuais, e 
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podem conter detalhamento das operações de marketing, gestão de produção, vendas, 

recursos humanos, entre outros (Matthews & Shoebridge, 1992; Vandenbosch & Huff, 

1997; Dhar & Stein, 1997). A motivação para o uso de sistemas EIS vem da necessidade de 

informação por parte dos executivos, da necessidade de mais informações do que 

habitualmente são obtidas em relatórios com orientação financeira e da possibilidade de 

obtenção das informações sem o intermédio de outras pessoas (Matthews & Shoebridge, 

1992). 

Em artigo publicado por Leidner e Elam (1993), as autoras provam através de 

questionário e posterior teste de hipóteses, que o uso de sistemas EIS propicia mais 

velocidade na identificação de um problema, proporciona mais rapidez na tomada de 

decisões e permite que uma análise de dados mais extensa seja efetuada antes da tomada de 

decisão.  

A participação dos executivos é essencial para o sucesso dos projetos envolvendo 

esse tipo de projeto, de modo a moldar o futuro sistema às expectativas da empresa e dos 

futuros usuários (Matthews & Shoebridge, 1992). Os autores destacam ainda 3 fatores, com 

base na experiência empírica de implementação de sistemas EIS/ESS, que são essenciais 

para o sucesso dos projetos: a) participação nas reuniões de status do projeto, agindo como 

parte interessada; b) tendo envolvimento nos testes dos protótipos antes de homologar o 

sistema para outros executivos; c) se encarregar de apresentar o sistema para outros 

gestores. 

Outros fatores críticos de sucesso também foram determinados por Rockart e De 

Long (1998, p.151-152) com ênfase em sistemas EIS/ESS:  

• Executivo patrocinador do projeto deve estar comprometido e informado sobre o 

projeto: necessário alguém que entenda as características do sistema e defina seu 

desenvolvimento. 

• Definição de usuário responsável: para dividir as tarefas descritas acima, a definição 

de outro executivo para participar no projeto, mantendo o alinhamento com o 

Sponsor do projeto. 

• Pessoal de TI apropriado: a área de TI deve ter gente gabaritada para participar do 

projeto, provendo recursos que conheçam a parte técnica e de negócios. 

• Tecnologia apropriada: frisa a escolha dos recursos corretos de software e hardware. 
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• Gerenciamento da informação: acesso a fontes de dados externos e internos deve ser 

assegurado para permitir que o uso do sistema ocorra como desenhado, incluindo 

acessos a dados de outros sistemas da empresa. 

•  Desenho do sistema deve ter vinculação com os objetivos de negócios: a tecnologia 

deve ser utilizada para resolver algum problema real da empresa. 

• Gerenciamento da resistência interna: conduzir as ações necessárias para 

implementar as mudanças na organização, inclusive preparando áreas e pessoas para 

ganho ou perda de importância em função do projeto. 

• Gerenciar a evolução do sistema e seu uso: garantir que a expansão do sistema para 

outros usuários seja feita com base nas suas reais necessidades de informações e 

garantir que o sistema sofra as alterações necessárias para prosseguir sendo útil para 

a organização.  

A participação dos executivos nos projetos é determinante em seu sucesso e 

posterior uso da solução EIS, pois sem seu envolvimento na fase de construção e desenho 

da solução, o sistema não será utilizado no processo gerencial e isso nunca ocorrerá sem 

que os executivos se dediquem ao sucesso do projeto (Fitzgerald, 1998). O autor destaca 

ainda que TI não deve liderar isoladamente projetos desse tipo, e destaca que os executivos, 

futuros usuários do sistema, devem se envolver no projeto o quanto antes, sob risco de TI 

demandar informações da gerência média ou então de TI implementar o projeto com viés 

em informações financeiras, já que TI em muitas empresas é subordinada à área de 

Finanças.  

Com relação às motivações para iniciar projetos de EIS na década de 1990, 

Fitzgerald e Murphy (1994) realizaram pesquisa onde indicam que motivação para 

implementar os primeiros sistemas de EIS: a) pressão das equipes de TI das empresas que 

serviram como porta vozes da tecnologia disponível, embora reconheça que a comunicação 

entre executivos e TI é marcada por lacunas; b) medo por parte dos executivos que empresas 

concorrentes fizessem uso de sistemas EIS e com isso percebessem vantagens competitivas; 

c) crença que os sistemas EIS poderiam ser tendência no futuro, e os executivos não queriam 

ficar de fora da onda, com medo de serem ultrapassados por outros executivos usuários da 

tecnologia.  

Inmon (2005, p. 240) indica que os sistemas de EIS servem aos executivos para 

identificar problemas e perceber tendências, sendo assim, vitais para o gerenciamento. Em 
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certo aspecto, os sistemas EIS são as janelas por onde os executivos enxergam suas 

empresas. Os sistemas EIS devem ter as seguintes características:  

• Percepção e Análise de Tendências; 

• Medição e acompanhamento de KPIs; 

• Análise profunda e detalhada; 

•  Monitoramento de problemas; 

• Análise competitiva. 

Inmon (2005, p. 248) descreve a arquitetura básica de um sistema de EIS, como 

pode ser observado na figura 2. 

 

Figura 2: Esquema EIS proposto por Inmon 

Fonte: Elaborado pelo autor (baseado em Inmom, 2005, p. 248). 

 

Os sistemas EIS podem acessar múltiplas bases e fontes externas de informação para 

obtenção dos dados necessários para fornecer as informações solicitadas pelos usuários. A 

figura 3 mostra que na medida em que o usuário vai se aprofundando na análise (drill down) 

múltiplas camadas de dados e bases poderão ser acessadas. 
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As motivações para uso de sistemas EIS foram pesquisadas por Rainer e Watson 

(1995), com condução de pesquisa com 48 executivos. A pesquisa visava determinar quais 

fatores eram mais importantes para o desenvolvimento de um sistema EIS e quais eram mais 

importantes para o dia a dia do sistema. Os fatores que fazem com que os sistemas EIS 

sejam implementados, são por ordem de importância: 1) nomear um Executivo responsável 

pelo projeto; 2) definição dos requerimentos das informações; 3) suporte da gerência; 4) 

gerenciamento dos dados; 5) custo envolvido. Com relação ao uso diário do sistema, os 

fatores mais importantes são, por ordem de importância: 1) disponibilidade de informações 

no tempo necessário; 2) aumentar a eficiência; 3) acuracidade das informações; 4) 

relevância das informações; 5) facilidade de uso. 

A adoção de sistemas EIS foi estudada por Rai e Bajwa (1997) com o envio do 

questionário para 1423 empresas. Das 210 empresas que retornaram a pesquisa, 140 

empresas não tinham adotado sistemas EIS ainda, portanto, as outras 70 empresas haviam 

adotado sistemas EIS de alguma forma. As conclusões foram que ainda em 1997, os 

sistemas EIS não eram maciçamente adotados nas empresas, sendo que o tamanho da 

empresa não era determinante para indicar adoção ou não de sistemas EIS. Ambientes de 

negócios muito sujeitos a incertezas, também contribuem para a adoção mais acelerada de 

sistemas EIS, em função da necessidade de processar dados mais rapidamente.  O estudo 

confirma que a participação da gerência é fator determinante para a adoção, como havia 

sido indicado por Rockart e De Long (1988).  
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A figura 3 contém o framework dos sistemas EIS proposto por Watson et al. 

(1991): 
 

 
Figura 3: Framework dos sistemas EIS 

Fonte: Watson et al. (1991) 

 

Sprague (1980, p. 6) definiu um framework como “auxiliar para organizar um tema 

complexo, identificando as relações entre as partes, e revelando as áreas nas quais futuros 

desenvolvimentos serão requeridos”. 

O framework proposto por Watson et al. (1991) inclui os elementos que são 

importantes no desenvolvimento de um sistema EIS, tais como: executivos, fornecedores, 

pessoal de TI, dados internos e externos, consultores, entre outros.  

Grande parte das empresas cria as próprias fontes de dados, através dos sistemas que 

já utilizam, porém, uma parte substancial dos dados utilizados nas análises pode vir de 

sistemas externos, com formatos imprevisíveis. Deve ser parte de um projeto de EIS a 
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atenção aos dados externos e como serão armazenados e tratados. É possível que muitos 

desses dados devam sofrer transformações antes de serem armazenados e/ou utilizados 

(Inmon, 2005).  

Chen et al. (2012) dividiu em 3 eras os sistemas de BI&A. Os primeiros sistemas de 

Business Intelligence e Analytics são classificados como sistemas BI&A 1.0 (primeira 

geração), com a coleta de informações de diversos sistemas legados e posterior 

armazenamento em bancos de dados relacionais. Esses sistemas que se popularizaram na 

década de 1990, utilizavam métodos estatísticos criados na década de 1970 e ferramentas 

de mineração de dados criadas na década de 1980. Os sistemas de segunda e terceira são 

respectivamente Web Based (análises de dados de sites de compras e outros) e Mobile & 

Sensor Based (celulares, tablets e internet das coisas) ambos descritos em detalhes na 

próxima sessões. 

 

2.2. ANALYTICS E BIG DATA 

 

 

Se no início o termo Business Analytics se limitava à comunidade acadêmica, a partir 

de 1990 se tornou mais popular para as áreas de negócios e TI (Chen et al., 2012). Foi 

Davenport (2006) quem introduziu o termo business analytics como o componente analítico 

dentro de BI. Nesse mesmo artigo, o autor ainda destaca diversos exemplos de empresas de 

diferentes setores que usam ferramentas de Analytics para se diferenciarem de seus 

competidores. Nesse aspecto, onde a concorrência é crescente nos mais variados setores, o 

uso da informação é destacado pelo autor como fator de diferenciação.  

Para Vedder, Vanecek, Guynes, e Cappel (1999), a Competência Analítica, que o 

autor também chama de Business Intelligence é ao mesmo tempo um processo e um 

produto. O processo é a forma na qual a empresa utiliza os dados para obter informações 

que serão usadas para prosperar na economia global. Como produto, Business Intelligence 

é informação de competidores, clientes, fornecedores, tecnologias, aquisições, mercados, 

produtos e serviços.  
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Kohavi, Rothleder, e Simoudis (2002) destacam que as novas ferramentas de BI, 

Data Mining e Analytic Applications estão cada vez mais integradas à ferramentas e 

sistemas transacionais, o que permite que os dados sejam usados em benefício do negócio 

tão logo estejam disponíveis. Os autores ainda destacam que os sistemas de BI mais recentes 

têm a vantagem de proporcionarem análises diretamente aos usuários finais, sugerindo as 

melhores ferramentas de data mining, evitando assim as repetidas interações com um 

analista de dados sem conhecimento de negócio.  

A melhoria das informações da empresa e o uso de ferramentas analíticas em sua 

análise é interesse de metade dos respondentes de pesquisa conduzida por LaValle et al. 

(2011) e IBM com 3.000 executivos em 100 países. Os autores ainda indicam que as 

empresas se sentem pressionadas a adotarem ferramentas de análise de dados mais 

avançadas e um dos focos de pressão é o uso das informações para diferenciação em seus 

setores de atuação. Outro ponto de destaque, é que ao contrário do que pode parecer, a 

obtenção de dados não é ponto crítico para os entrevistados, já que 60% deles indica que 

suas empresas têm mais dados do que conseguem utilizar. O ponto crítico é transformar os 

dados, ou o excesso de dados, em informações com valor ao negócio.   

Davenport e Harris (2007) definem Analytics como o uso extensivo de dados, 

modelos estatísticos e análises quantitativas, modelos de análise preditiva e exploratória, 

além de decisões e ações gerenciais baseadas em fatos. A fonte dos dados pode ser manual 

ou automatizada, sendo que Analytics é um subconjunto do que é chamado de Business 

Intelligence, que por sua vez é um apanhado de tecnologias e processos usados para 

entender e analisar a performance de um negócio.  

Big data é um termo em que a grandeza não é necessariamente o termo mais 

importante e sim a diversidade dos dados. Big Data é composto por diversos tipos de dados: 

estruturados, semiestruturados, desestruturados, dados brutos e dispersos em diversos 

formatos que podem ser totalmente diferentes dos dados de suas próprias bases de dados 

construídas durante os últimos 30 anos (Kimball & Ross, 2013). Para os autores, o termo 

Big Data ganhou força devido ao grande número de aplicações analíticas que estão sendo 

construídas com bases de dados gigantes, entre elas: 

• Classificação da pesquisa; 

• Controle de anúncios; 

• Localização e acompanhamento de proximidade; 



30 
 

 
 

• Descoberta de relações causais; 

• CRM social; 

• Documentar testes de similaridade; 

• Análise genômica; 

• Controle de status de aeronaves em voo; 

• Medidores inteligentes (água, luz e gás); 

• Sensores prediais; 

• Detecção padrões em varreduras CFTV; 

• Detecção e intervenção em fraudes de serviços financeiros; 

• Detecção e intervenção de tentativas de hacking em sistemas de TI; 

• Rastreamento de gestos em jogos online; 

• Análise de grandes volumes de dados científicos; 

• Análise de risco de crédito e subscrição de apólices de seguros; 

• Análise da rotatividade de clientes; 

 

O início dos sistemas de BI e Analytics é descrito por Chen et al. (2012). Segundo o autor, 

são 3 as eras distintas de BI&A, como demonstrado na figura 4. 

 
Figura 4: Eras de BI&A 

Fonte: Chen et al. (2012) 
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A primeira era dos sistemas BI&A, também chamada de BI&A 1.0, tem início com 

as primeiras aplicações que coletavam e concentravam informações que tinham origens em 

sistemas legados distintos. A tecnologia aplicada era a de bancos relacionais, conhecida 

como RDBMS. De acordo com Chen et al. (2012) a tecnologia empregada nessa análise foi 

concebida nas décadas anteriores: as técnicas analíticas na década de 1990, técnicas de Data 

Mining da década de 1980 e modelos estatísticos da década de 1970.   

Os sistemas dessa era ainda são marcados por uso de tecnologia de extração, carga 

e transformação de dados, que visavam integrar os dados. Os sistemas contam ainda com 

ferramentas para acompanhamento de métricas (KPIs) e ferramentas de Data Mining que 

permitem análises por associação, segmentação, separação por clusters, a classificação e 

análise de regressão, detecção de anomalias em padrões estabelecidos e criação de modelos 

de análise preditiva.  

Chen et al. (2012) explica que os sistemas da segunda era, chamada BI&A 2.0, foram 

concebidos a partir do uso maciço da internet, no começo dos anos 2000. Com o uso 

crescente de sites da internet, teve início o comércio eletrônico e a coleta de informações 

por parte dos sites. A coleta de cookies, histórico de navegação e de compras foi a fonte de 

informação para os sistemas de Web Analytics e Web Intelligence 1.0. A partir de 2004, 

surgem os primeiros sistemas para análise das informações oriundas das mídias sociais, 

blogs e fóruns, dando origem aos sistemas Web Analytics e Web Intelligence 2.0. O autor 

destaca ainda que enquanto os sistemas BI&A 1.0 estão integrados aos sistemas ERP das 

empresas, para os sistemas BI&A 2.0 isso não é verdadeiro.  

Por fim, Chen et al. (2012) indica que a terceira era, chamada BI&A 3.0, tem início 

com a explosão do número de telefones celulares e tablets.  Somente no Brasil, Meirelles 

(2016) indica a existência de 244 milhões de dispositivos móveis (notebooks, tablets e 

smartphones). Além dos dispositivos móveis e ecossistema (aplicativos e jogos), Chen et 

al. (2012) indica que existem dados vindos de dispositivos IoT e RFID. O autor destaca que 

existem apenas estudos sobre sistemas BI&A 3.0 ainda em estágios embrionários e prediz 

que a década de 2010 será excitante para empresas e pesquisadores da área.  

Atualmente o termo Big Data tem se misturado à BI e Analytics, sendo inclusive 

critério de pesquisa de Chen et al. (2012) para estudar o fenômeno. De acordo com Miller 

(2013), o termo se refere às tecnologias analíticas, que existiram por anos, mas que agora 

podem ser aplicadas com mais rapidez, em maior escala e acessível por mais usuários.  
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Importante destacar que o conceito de Big é relativo, como observado por Loukides 

(2010), já que algo que é considerado grande hoje, pode ser considerado “normal” no futuro. 

Para Rousseau (2012), o conceito de Big está relacionado a grandes volumes de dados, mas 

somente podem ser considerados grandes, no contexto em que são utilizados.  Nesse 

sentido, uma base de 10 terabytes pode ser considerada grande no contexto em que é 

utilizada, sendo que para outras empresas e projetos, somente sejam realmente grandes, 

bases com vários petabytes ou ainda exabytes.  

O tamanho da base não é a única dimensão que classifica a base de dados como Big 

Data. No final dos anos 1990, um analista do META Group (posteriormente adquirido pelo 

Gartner), criou um documento chamado 3D Management: Controlling Data Volume, 

Velocity, and Variety. Esse documento continha a primeira descrição das três dimensões 

simultaneamente: Volume, Velocidade e Variedade.  

 
Figura 5: Dimensões propostas pelo META Group em 2001 

Fonte: Laney (2012) 

 

O documento foi escrito por conta do crescimento do Comércio Eletrônico, que 

como definido por Albertin (2010, p.3) é a “ realização de toda cadeia de valor dos processos 

de negócio num ambiente eletrônico, por meio da aplicação intensa das tecnologias de 

comunicação e de informação, atendendo aos objetivos de negócio. ”  

No documento do Meta Group, a dimensão Volume tinha destaque por conta do 

Comércio Eletrônico, que de acordo com as previsões, passaria a ocupar cada vez mais 

espaço físico dos bancos de dados das empresas.  
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Ainda por conta do Comércio Eletrônico, a dimensão Velocidade foi mencionada, 

pois, para viabilizar uma experiência de compra agradável para o comprador, a velocidade 

de consultas no site, consultas de preços e estoques e outras informações deveria ser a mais 

rápida possível.  

A terceira dimensão, Variedade, foi adicionada em função da possibilidade de dados 

virem de fontes cada vez mais distintas, com formatos distintos, de forma estruturada e não 

estruturada. A capacidade de trabalhar com dados de múltiplas fontes era apontada como 

crítica para os sistemas do início dos anos 2000.  

A IBM (2012), por sua vez, utiliza 4 dimensões para definir o fenômeno do Big 

Data: Volume, Velocity, Variety e Veracity. No artigo da IBM, por conta de evolução da 

tecnologia, além de comércio eletrônico, outras fontes de dados são citadas, tais como: 

telefones celulares, mídias sociais, sensores e wearables. Note que além das três primeiras 

dimensões já discutidas, surge mais uma: Veracidade. A veracidade diz respeito à qualidade 

dos dados, pois ter dados em quantidade elevada, mas não confiáveis, é um problema tão 

grande como não ter dados. Sobre a dimensão veracidade, o artigo da IBM (2012) destaca 

que a má qualidade dos dados é responsável por perdas da ordem de 3 trilhões de dólares 

anualmente nos Estados Unidos.  

Não há consenso ainda sobre as dimensões de Big Data, e mais uma dimensão foi 

proposta por Demchenko, Grosso, De Laat, e Membrey (2013): Valor. Essa dimensão diz 

respeito ao valor que os dados trazem ao processo ou negócio do qual fazem parte. A forma 

de coleta não interfere no valor dos dados e em função de seu valor, pode ser necessário 

mantê-los por longos períodos.  
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Figura 6: Os 5 Vs do Big Data 

Fonte: Demchenko et al. (2013) 

 

Meirelles (2016) destaca a dificuldade de separar os rótulos comerciais da 

taxonomia já consolidada e define que Inteligência Analítica inclui: Analytics, BA, BI, 

BAO, Business Simulation, BW, COM, CRM, DSS/SAD, DW, EIM, EIS, EPM, ESS/SAE, 

Extreme Analytics, Predictive Analytics, Scenario Modeling, entre outros rótulos 

comerciais. Na figura 7, o autor indica os fabricantes com mais penetração no Brasil. 

 
Figura 7: Participação fabricantes no Brasil 

Fonte: Meirelles (2016). Adaptado pelo autor.  
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Mesmo estudo é efetuado pelo Gartner (2017), que também classifica os 

fornecedores de soluções de BI de acordo com critérios próprios, porém com abrangência 

mundial. 

 
Figura 8: Magic Quadrand Gartner referente à BI 

Fonte: Gartner (2017).  

 

De acordo com Mayer-Schönberger e Cukier (2013) Big Data pode ser considerado 

uma fonte de inovação e de geração de um novo valor econômico. O crescimento do 

fenômeno do Big Data trará três mudanças na maneira como entendemos e organizamos 

nossa sociedade. A primeira mudança diz respeito a termos o “poder” de processar todos os 

dados relevantes para determinado assunto, ao invés de escolhermos pequenas amostras por 

conta de limitação dos sistemas de processamento. Por conta de usarmos o conjunto inteiro 

de dados, nos deparamos com a segunda mudança definida pelos autores: podemos ser 

influenciados por dados que seriam desprezados em amostras menores, já que com mais 

dados disponíveis, é possível que a acuracidade dos dados seja menor. A terceira mudança 

descrita pelos autores está relacionada às duas anteriores, já que a ampla oferta de dados 

nos permite buscar por padrões e correlações ao invés do velho método de tentar buscar 
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pela casualidade entre os dados. Os autores concluem que os dados podem muitas vezes 

apontar “o que” acontece, sem especificar “por quê” acontece.  

Davenport e Harris (2007) indicam que apenas possuir os dados não é uma vantagem 

por si só. A vantagem real é obtida a partir do momento em que os dados são usados em 

benefício da empresa, se transformando em informações que permitam que as empresas 

façam melhores escolhas. Esse fenômeno tem o nome de Competência Analítica. Os autores 

citam o caso de uma empresa de gestão de capital, que passou a usar os dados de cartões de 

crédito para determinar quais os melhores e mais rentáveis clientes de sua base dos dados, 

permitindo o lançamento de produtos específicos para esses clientes. Os autores ainda citam 

como exemplo de Competência Analítica o algoritmo chamado Cinematech desenvolvido 

pela Netflix, que no ano de 2006 já faturava 1 bilhão de dólares por ano como uma empresa 

de aluguel de DVDs. Esse algoritmo era capaz de analisar o histórico de aluguéis dos 

clientes e efetuar sugestões de novas locações com base nos registros históricos. O mesmo 

algoritmo ainda sugeria o envio dos filmes para os clientes que alugavam menos títulos 

(mais rentáveis) e determinava, com base em títulos do passado, quando deveria ser 

repassado para os donos dos direitos autorais dos filmes.   

Aplicações Analíticas é um nome dado a uma classe de aplicações que são usadas 

por analistas e usuários graduados em suas tarefas de obter informação usável e valiosa 

advinda de uma gama enorme de dados de fontes distintas. Essas aplicações e analistas 

transformam imensas quantidades de dados em informações valiosas para empresas e 

organizações (McGuff & Kador, 1999). Os autores ainda mencionam o termo FASMI, 

cunhado por uma publicação já extinta, conhecida como The OLAP Report (atualmente 

conhecida como The BI Verdict), como sinônimo de OLAP e contendo as características 

exigidas de um sistema de aplicações analíticas. FASMI é o acrônimo de Fast Analysis of 

Multi-dimensional Information, que é composto por 5 características descritas a seguir: 

• FAST: as respostas à maior parte das consultas dos usuários devem ser 

processadas em até 5 segundos, sendo que consultas devem levar até 1 

segundo e poucas podem se estender por até 20 segundos. Para alcançar esses 

tempos, que pode ser tarefa complexa em grandes bases de dados, os 

fabricantes dispõem uma série de técnicas para alcançar esses objetivos, tais 

como cálculos pré efetuados, além de melhorias efetuadas no banco de dados 

de forma a facilitar os acessos requeridos pelos usuários; 
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• ANALYSIS: o usuário deve ser capaz de obter as informações que necessita 

sem que seja necessário qualquer tipo de conhecimento em programação. 

Nesse aspecto, a solução de Analytics deve suprir a solicitação do usuário de 

forma simples e rápida de ser obtida; 

• SHARED: deve permitir que usuários acessem simultaneamente as mesmas 

fontes de dados e consigam gravar suas análises sem interferir uns nos 

outros. O sistema deve gerenciar essas alterações e permitir o acesso 

múltiplo.  

• MULTIDIMENSIONAL: os sistemas devem contemplar dados em 

múltiplas camadas e respeitando as hierarquias de dados em que foram 

criados. Essa característica é ainda mais importante quando o usuário está 

processando grandes bases de dados;  

• INFORMATION: é o conjunto de dados e suas derivações, não importando 

onde estão armazenadas. O acesso às bases de dados que forem necessários 

deve ser efetuado pelo sistema.  

 

Kimball e Ross (2013, pp. 528-529) definem quais as características básicas de um 

sistema candidato a trabalhar com Big Data: 

1. Ser escalável para suportar milhares de petabytes de dados; 

2. Ser distribuído em milhares de processadores, dispersos geograficamente 

e potencialmente heterogêneos; 

3. Armazenar os dados na forma em que foram obtidos, suportar consultas 

e análises sem conversões ou movimentos de dados; 

4. Ser extremamente rápido para consulta simples em SQL; 

5. Usar complexas funções definidas por usuários dentro do processamento 

das pesquisas; 

6. Implementar funções definidas por usuários para diversos tipos de 

linguagem procedural; 

7. Fornecer extensas bibliotecas com funções que cubram a maioria ou 

todas os usos possíveis do sistema; 

8. Executar as funções em bases de petabytes em poucos minutos; 
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9. Suportar diversos tipos de dados, incluindo imagens e estruturas 

arbitrariamente hierárquicas de dados; 

10. Carregar dados para análises, em taxas de carregamento de gigabytes por 

segundo; 

11. Integrar dados de fontes distintas durante o processo de carga de dados 

em velocidades ultrarrápidas (Gb/s); 

12.  Carregar dados antes mesmo de determinar sua estrutura; 

13. Executar consultas analíticas durante a carga de dados; 

14. Atualizar os dados em suas origens com velocidade total; 

15. Unir tabelas com bilhões de linhas a tabelas com trilhões de linhas; 

16. Agendamento e execução de fluxos de trabalho complexos; 

17. Ser configurado de modo a não ter falhas; 

18. No caso de o processamento falhar, ter meios para prosseguir com o 

processamento; 

19. Suportar extrema carga de trabalho de diversos usuários dispersos 

geograficamente além de programas sendo executados enquanto 

continua recebendo dados de forma natural; 

 

De forma a atender às necessidades descritas acima, duas arquiteturas possíveis 

foram concebidas: extended RDBMSs e MapReduce/Hadoop (Kimball & Ross, 2013).  

LaValle et al. (2011) criou uma lista de recomendações para que as empresas 

implementarem sistemas de Business Analytics: 

1) Pense grande e foque nos maiores problemas a resolver. Essa abordagem, 

embora pareça propensa a trazer problemas para a empresa, pode trazer o 

benefício do apoio da alta gerência e com isso a disponibilização de recursos 

chave para o sucesso do projeto. Nesse aspecto, o autor indica que devem ser 

evitados projetos de Analytics sem uma clara definição de objetivos, sob risco 

de jogar em descrédito futuros projetos. O autor aponta que usar Analytics para 

suplantar um problema importante da empresa pode impulsionar outros projetos 

e suplantar obstáculos que apareçam na implementação.  

2) As organizações devem começar o trabalho de implementação de Analytics 

partindo de problemas e necessidades de negócios que demandem atenção e 
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respostas, para a partir desse momento se preocuparem com quais dados são 

necessários. Entendendo com clareza quais áreas têm mais urgência na solução 

de problemas, as empresas podem iniciar a tentativa de enfrentar o problema 

com os dados já disponíveis, percebendo assim os possíveis gaps de informação 

que podem ser tratados posteriormente. O autor indica que gastar tempo nos 

dados para depois investigar os problemas faz com que as empresas demorem 

muito mais para terem algum retorno sobre os projetos. 

   

3) Utilizar, assim que possível, dados de processos e negócios para guiar decisões, 

explorando o potencial de Analytics. As ferramentas que melhor atendem a esse 

propósito são: ferramentas de simulação e otimização, visualização de dados 

e dash boards, Analytics usados dentro de processos de negócios, uso de 

estatística avançada: regressão, modelagem e otimizações matemáticas.  A partir 

das descobertas dessas ferramentas, obter vislumbres para melhorias e adotá-las. 

Essas ferramentas têm se tornado mais simples de serem usadas e podem 

fornecer importantes ideias para processos de negócios apenas simulando 

futuros cenários. 

 

4) Expandir as ferramentas de modo a complementar as que já existem em uso. Na 

medida em que novas ferramentas são usadas pelos executivos, isso não significa 

que as antigas ferramentas, como planilhas e gráficos deixarão de ser utilizados. 

Pelo contrário, o autor indica que as novas ferramentas e funcionalidades devem 

ser expandidas e somadas ao arsenal já utilizado pelos usuários. Esse aumento 

do arsenal de ferramentas analíticas atenderia o objetivo da organização de 

sedimentar o uso de Analytics até o ponto de ter na organização uma área de 

excelência no assunto, capaz de estudar as melhores ferramentas para a 

organização como um todo. 

  

5) Use as informações disponíveis para construir etapas dos processos, mas com 

vistas a planejar o futuro.  Isso é possível na medida em que o volume de 

informações aumenta e se torna mais confiável em função do uso. Todos esses 

dados devem ser moldados em informações integradas, consistentes e 

confiáveis, para tomada de decisões e planejamento do futuro. 
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A figura 9 mostra a evolução da inteligência analítica através dos tempos, já nos 

primórdios havia a disciplina de Data Mining que foi se transformando com o tempo e hoje 

é sinônimo de Inteligência Analítica. 

 

 

Figura 9: Trajetória evolucionária da inteligência analítica 

Fonte: Kugler (2013, p. 39) 

 

A gama de aplicações de beneficiárias de Analytics e Big data é muito grande. As 

primeiras utilizações foram descritas por Kohavi, Rothleder e Simoudis (2002): vendas e 

Marketing, e-commerce, suply chain e algoritmos para detecção de fraudes. Outras 

possíveis utilizações foram descritas por Willen (2002): aprimoramento do CRM, suporte a 

decisões, gerenciamento da performance competitiva e monitoramento de atividades de 

negócios. Outros exemplos ainda vieram de Davenport (2006): gerenciamento de 

encomendas e da cadeia de suprimentos, identificar oportunidades de negócios junto a 

antigos e novos clientes, na precificação, da identificação de talentos na área de capital 

humano e em pesquisa e desenvolvimento. As mídias sociais têm se tornado área de 

utilização maciça de ferramentas de business intelligence, com a extração de sentimentos 

através das opiniões de clientes (Pang & Lee, 2008) e análise de opiniões de consumidores 

através de posts do Twitter e Facebook (Waller & Fawcett, 2013a). Há ainda o Google 

usando Big Data para estimar o contágio de gripe (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013) e 

o Wal-Mart que usou Big Data para determinar itens mais comprados na eminência de 



41 
 

 
 

furacões, e descobriu, que ao contrário de pás e equipamentos de segurança, as pessoas 

compravam um tipo específico de biscoito (Waller & Fawcett, 2013a).   

 

2.3. TIPOS DE ANALYTICS 

 

 

Como definido por Banerjee, Bandyopadhyay, e Acharya (2013), e Meirelles (2016) 

os tipos de Analytics podem ser divididos em até 4 tipos: 

  
Figura 10: Tipos de Analytics 

Fonte: Meirelles (2016) 

 

A principal diferença entre os 4 tipos existentes diz respeito ao tipo de pergunta que 

cada um deles é capaz de responder.  

 
Figura 11: Tipos de Analytics 

Fonte: Banerjee, Bandyopadhyay & Acharya (2013) 

 

A análise descritiva pode ser definida como a compreensão em tempo real dos 

acontecimentos e tem como base os dados históricos e atuais. Geralmente esse tipo de 
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análise responde às perguntas do tipo “ O que aconteceu? ”. Esse tipo de análise não 

necessariamente irá relacionar os dados com padrões passados e futuros. Os dados 

utilizados nessas análises podem ser transformados em gráficos e relatórios e servem para 

que gestores tomem decisões sobre custos, receitas e controle de orçamentos, por exemplo. 

De posse dessas informações é possível determinar se uma campanha de marketing atingiu 

seus objetivos ou qual o acréscimo nas vendas de um determinado produto em uma área 

específica do país (Banerjee, Bandyopadhyay, & Acharya, 2013; Evans & Lindner, 2012). 

A análise diagnóstica é o tipo de análise que ocorre quando tentamos responder a 

perguntas mais específicas, tais como: “ por que isso ocorreu? ” Ou “ por que determinada 

ação não deu o resultado esperado? ” Essa análise tem como característica aprofundar as 

análises sobre as bases de dados afim de encontrar respostas para perguntas específicas. 

Esse é o tipo de análise empregado em investigações de root cause (Banerjee et al., 2013).  

A análise preditiva é utilização de dados na tentativa de predizer o futuro, através do 

estudo de séries históricas, detectando padrões e relações entre os dados, de forma a 

extrapolar essas relações visando prever um evento o futuro ou tendência.  Com o uso de 

ferramentas avançadas, esse tipo de análise pode encontrar padrões e relações não 

facilmente percebíveis através de outros métodos (Evans & Lindner, 2012).   

A análise prescritiva é comumente confundida com a análise preditiva, mas tem 

aplicações distintas, já que a análise preditiva indica tendências futuras enquanto que a 

análise prescritiva trabalha traçando as consequências de cada ação. Nesse cenário, 

ferramentas estatísticas e matemáticas podem ser combinadas para otimizar a tomada de 

decisões mesmo quando existem falta de informações para tal (Evans & Lindner, 2012; 

Gartner, 2015). Entre o escopo de questões potenciais para esse tipo de análise estão, por 

exemplo: qual a melhor forma de reduzir custos na expedição de mercadorias ou qual a 

melhor combinação de produtos para maximizar o lucro, qual a melhor oferta para um 

determinado cliente, qual quantidade fornecer para cada distribuidor (Evans & Lindner, 

2012; Banerjee et al., 2013; Gartner 2015).  

A figura 12 mostra os 4 tipos de Analytics já descritos, as questões que visam 

responder, exemplos de utilização, tecnologias empregadas e métodos quantitativos. 
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Figura 12: Tipos de Analytics e Questões Respondidas 

Fonte: Gartner (2012) 

 

 

2.3.1. ANÁLISE PREDITIVA  

 

 

A Análise preditiva é uma das possíveis divisões de uma área maior, conhecida 

como Data Science e combina análises quantitativas e qualitativas (Waller & Fawcett, 

2013a). Os autores ainda cunharam uma definição sobre o SCM Predictive Analytics, que 

merece destaque em função do objetivo desse trabalho: “SCM predictive usa ambos 

métodos, qualitativos e quantitativos, para melhorar o desenho da cadeia de suprimentos e 

competividade, estimando os níveis passados e futuros de integração de processos de 

negócios de companhias, bem como os custos associados e níveis de serviços”.  

Embora o assunto seja bastante estudado atualmente, Waller e Fawcett (2013b) 

indicam que ainda há dificuldade de publicar artigos sobre o tema, devido à falta de teorias 

que embasem os estudos. Shmueli e Koppius (2010) também indicam a falta de teorias em 

IS que expliquem seu uso e funcionamento e afirmam que Análise Preditiva utiliza modelos 

estatísticos e outros métodos empíricos que são usados para criarem previsões empíricas, 

bem como métodos para validar o acerto e validade de tais previsões.  

O Gartner (2016c) indica que a Análise Preditiva tenta responder questões do tipo 

“o que pode acontecer? ”. Para isso se baseia em ferramentas e técnicas de modelagem 
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preditiva, regressão simples e múltipla, forecasting, análise multivariada e determinação 

de padrões.  

Gandomi e Haider (2015) indicam que os dois objetivos de Predictive Analytics 

são: encontrar padrões em bases de dados e determinar relações entre variáveis. A base 

para isso são modelos estatísticos que existem e que ainda serão criados, pois seu 

desenvolvimento é dinâmico. Para prever o futuro são usados dados históricos e os dados 

correntes assim que disponíveis. Os autores indicam que dentre as ferramentas disponíveis, 

são usados modelos de regressão, data mining (buscando padrões) e médias móveis 

(buscando padrões históricos). Com relação à metodologia, as técnicas podem ser divididas 

em dois grupos: técnicas de regressão e machine learning (exemplo: redes neurais). 

As ferramentas de análise preditiva têm despertado o interesse da academia e de 

empresas. Essa e Ayad (2012) conduziram estudo onde propunham modelos preditivos 

para estimar o futuro sucesso de alunos, tentando evitar evasões e alertando os responsáveis 

antes que eventos graves ocorressem. Boulos, Sanfilippo, Corley, e Wheeler (2010) 

descrevem ferramentas disponíveis em mídias sociais para estudos em saúde púbica, 

ambiental e segurança nacional. Os autores usam surtos de gripe para demonstrar o uso de 

uma tecnologia denominada TPA (Technosocial Predictive Analytics).  

 

2.4. DATA MINING  

 

 

O armazenamento de dados de forma relativamente barata fez com que manter dados 

antigos se tornasse barato e factível para pessoas e empresas. Nesse contexto, simplesmente 

manter os dados ficou mais simples do que gastar tempo estudando o que pode ser apagado 

ou não. Além do fator preço favorável para o armazenamento de dados, as formas de coleta 

de dados têm aumentado consideravelmente. Atualmente é grande a oferta de dados 

coletados por máquinas e sensores, além de sites e portais de comércio eletrônico. A vasta 

oferta de dados trouxe à tona o interesse por buscar informações não óbvias nesses dados. 

A busca de padrões nos dados, é chamada de Data Mining e pode ser efetuada de forma 

automática ou semiautomática, com o auxílio de computadores. Os padrões descobertos 

devem ter significado e devem proporcionar alguma vantagem, eventualmente econômica 

(Witten & Frank, 2011).  
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A definição de Data Mining nem sempre é simples e aceita universalmente (Bigus, 

1996, p. 9). Segundo o autor, uma possível definição seria: “Data Mining é a descoberta 

eficiente de informação valiosa e não óbvia, a partir de uma grande massa de dados”. Nesse 

contexto, uma simples query a um banco de dados ou a realização de um teste de hipóteses 

não pode ser considerado como técnica de Data Mining, pois há uma suspeita prévia de que 

algo será encontrado. A nomenclatura deve ser adotada, quando, através da análise maciça 

de dados, são encontradas relações entre variáveis nunca antes percebidas. Importante 

destacar que o custo da procura deve suplantar a descoberta advinda da informação e/ou 

relação obtida.   

A transformação de dados em informações úteis e que possam ser utilizadas em 

benefício da empresa é fundamental para que se justifique os investimentos em ferramentas 

de BI. A transformação de dados brutos obtidos de múltiplas fontes em dados úteis para a 

organização foi enaltecida por vários autores (LaValle et al.; 2011; Chen et al., 2012, 

Kugler, 2013).    

Outra possível nomenclatura para Data Mining é Knowledge Discovery, como 

descrito por Kugler (2013). Outros possíveis termos correlatos ao tema, com algumas 

pequenas variações são: knowledge mining from databases, data analysis, data 

archaeology, knowledge extraction e data dredging (Chen, Han, & Yu; 1996). 

As principais técnicas de Data Mining são oriundas de múltiplas disciplinas, 

incluindo machine learning, estatística, pesquisa em banco de dados e computação de alta 

performance (Hegland, 2001). Além desses, outras possíveis técnicas são descritas por 

Ramakrishnan e Grama (1999): 

• Induction: tem origem em estudos de Artifical Intelligence e machine 

learning. Buscar identificar padrões e equações para padronização de dados. 

• Compression: reduz a complexidade dos dados, buscando o padrão mais 

sucinto e o mais simples de descrever.  

• Querying: técnica para obter informações de bancos de dados, que podem 

variar por fabricante de software, indo das mais simples, como listar 

atributos de clientes, até cruzar informações sobre padrões existentes entre 

escritores e personagens, por exemplo.  
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• Aproximation: ocorre quando a busca se inicia com um fator de pesquisa que 

acaba sendo alterado pelo sistema na busca por padrões similares ao 

pesquisado. 

• Search: busca por padrões recorrentes na base.  

 

 

3. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

 

 

Com a fundamentação teórica apresentada na revisão de literatura e com o intuito 

de estudar a utilização de um sistema de BI com capacidade de Análise Preditiva, o modelo 

de pesquisa foi criado baseando-se no modelo elaborado por Davenport, Harris, De Long, 

e Jacobson (2001).  

A escolha desse modelo ocorreu em função de ser um dos primeiros modelos 

propostos para a transformação de dados em informações relevantes para a empresa, 

considerando a necessidade de múltiplos fatores além de tecnologia e dos dados. Esses 

outros fatores são: estratégia, conhecimento e experiência, e ainda, fatores organizacionais 

e culturais.  

O modelo teórico utilizado nessa pesquisa (Davenport et al., 2001) serviu de base 

para outras publicações relevantes sobre BI dos mesmos autores (Davenport, Harris, & 

Cantrell, 2004; Davenport & Harris, 2007; Davenport, Harris, & Morison, 2010; Davenport, 

2014).   

O modelo contém os fatores que devem ser levados em consideração pelas empresas 

para transformarem seus dados em informações relevantes a seus negócios, e 

posteriormente aos seus resultados, considerando para isso várias dimensões, conforme 

apresentado na figura 13.  
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Figura 13: Modelo proposto para transformação de dados em informações analíticas 

Fonte: Adaptado de Davenport et al. (2001) 

 

Os autores mencionam que as empresas têm muitos dados e têm gasto dinheiro em 

diferentes sistemas, mas ainda assim é perceptível que os gestores não utilizam os 

abundantes dados transacionais para a tomada de decisões.  

O modelo tem o formato de triângulo de modo a mostrar hierarquia entre seus 3 

níveis: contexto, transformação e resultados.  

O contexto engloba as seguintes dimensões: 

• Estratégia: é através da estratégia definida pela empresa que os processos 

mais importantes para a empresa são determinados e as suas fontes de dados 

também.  Quanto mais clara a estratégia da empresa, mais simples será 

determinar a fonte dos dados.  

• Conhecimento e experiência: significa que as empresas devem recrutar e 

manter pessoas com capacidades analíticas, além de especialistas em 

sistemas e processos de negócios.   
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• Organização e cultura: fatores culturais e organizacionais das empresas 

podem ser uma grande barreira para a maximização do uso de dados. A 

organização deve ser moldada para se tornar mais analítica.  

• Tecnologia e dados: a empresa deve se preparar em termos de hardware e 

software para capturar, tratar, analisar e extrair informações de fontes de 

dados internas e externas. 

Com relação à etapa de transformação, temos 2 etapas:   

• Processo analítico: diz respeito à transformação de dados em informações 

relevantes e conhecimentos através da aplicação de diversas técnicas 

estatísticas, além de modelos matemáticos. Esse processo de análise de 

dados muda muito em função da questão a ser respondida: estruturada, 

semiestruturada ou não estruturada.  

• Tomada de decisão: deve ocorrer em função dos dados recém processados e 

os gerentes devem se ater aos dados para as escolhas a efetuar, minimizando 

assim o uso de sentimentos ou a tomada de decisões sem base nos dados 

obtidos.  

Por fim, temos a etapa dos resultados, com 3 estágios: 

• Comportamento: apenas a decisão da gerência com base nos dados não 

é suficiente. As atividades que os empregados executam devem estar em 

linha com as decisões gerenciais tomadas com base nos dados.  

• Processos e programas: os dados podem ser base para mudanças de 

processos na empresa e a organização deve estar disposta a isso. 

Alterações na estratégia e no planejamento podem ser necessários após 

análise dos dados disponíveis.   

• Impactos financeiros: determina os resultados financeiros esperados: 

aumento de lucros, diminuição de custos, maior market share entre 

outros.  

Com base no modelo proposto acima, é possível perceber que múltiplas dimensões 

são necessárias para que a empresa consiga se beneficiar dos dados que possui. É possível 

afirmar que o sistema de BI e os dados são um dos pilares do modelo proposto.  
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De forma a estudar os impactos que a implementação de um novo sistema de BI, 

com novas tecnologias, é capaz de proporcionar à empresa, foi montado o modelo de 

pesquisa descrito na figura 14.  

 

 
Figura 14: Modelo de Pesquisa. 

Fonte: Proposto pelo autor. 

 

Considera-se que a implementação de um sistema de BI poderá trazer ganhos 

distintos às áreas usuárias do sistema, que podem variar desde a redução de tempo para 

executar determinadas tarefas até aumento de lucratividade e/ou redução de custos.  

O quadro 2 contém o modelo de pesquisa e seu respectivo suporte bibliográfico: 

Modelo de Pesquisa  Base Teórica  

1 Sistemas de BI Goes (2004), Chen et al. (2012), 

Davenport (2006), Vedder et al. 

(1999), Kohavi et al. (2002), LaValle 

et al. (2011), Davenport e Harris 

(2007), Demchenko (2013), Mayer-

Schönberger e Cukier (2013), Waller 

e Fawcett (2013a e 2013b). 

2 Cultura Analítica Davenport et al. (2001), Davenport e 

Harris (2007), Gartner (2016c), 

Kohavi (2002), Barton e Court 

(2012), Davenport e Patil (2012). 
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3 Mudanças e Melhores Decisões  Davenport et al. (2001), Davenport et 

al. (2004), Davenport (2006), 

Trkman (2010), Davenport et al. 

(2010), Barton e Court (2012), 

Waller e Fawcett (2013a), Demirkan 

e Delen (2013). 

Quadro 2: Modelo de Pesquisa e Base Teórica 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De modo a responder à pergunta de pesquisa, foram levantadas 3 proposições 

referentes ao uso do sistema de BI, que serão verificadas através da presente pesquisa: 

• Proposição 1: O sistema trouxe impactos na forma como o planejamento 

estratégico ocorre. 

• Proposição 2: As áreas de negócios sofreram impactos em sua forma de 

trabalho. 

• Proposição 3: A cultura analítica da empresa facilita a introdução de novas 

tecnologias.  

Com base nessas proposições, foi estabelecido o relacionamento com os objetivos – 

geral e específicos da pesquisa – de modo a responder à pergunta de pesquisa, conforme 

ilustrado na figura 15. 
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Figura 15: Desenvolvimento teórico e proposições de pesquisa. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O quadro 3 contém as proposições e seu respectivo suporte bibliográfico: 

Proposições Base Teórica  

1 O sistema trouxe impactos na forma como o planejamento 

estratégico ocorre 

Davenport et al (2001), Davenport 

(2006), Davenport e Harris (2007), 

Gartner (2016c), Trkman et al. 

(2010), LaValle et al. (2011), Barton 

e Court (2012). 

2 As áreas de negócios sofreram impactos em sua forma de 

trabalho 

Davenport et al (2001), Davenport e 

Harris (2007), Gartner (2016c), 

Kohavi (2002), Barton e Court 

(2012). 

3 A cultura analítica da empresa facilita a introdução de 

novas tecnologias 

Davenport et al (2001), Davenport 

(2006), Davenport e Harris (2007), 

Kohavi (2002), Barton e Court 

(2012), Kiron e Shockley (2011). 

Quadro 3: Proposições da pesquisa e base teórica 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4. METODOLOGIA 

 

Essa seção descreverá a metodologia utilizada no trabalho, com a descrição da 

pesquisa realizada, a justificativa da escolha do caso único, os parâmetros e dados usados 

na seleção do caso, os instrumentos utilizados na coleta de dados, bem como as técnicas 

empregadas para a interpretação dos dados. 

 

4.1. TIPO DE PESQUISA  

 

O método de pesquisa escolhido é estudo de caso, como descrito por Eisenhardt 

(1989). Para Yin (2015) o estudo de caso é um método válido para estudar fenômenos 

individuais, grupais, sociais, organizacionais, políticos e relacionados.  

A definição sobre estudos de caso vem através de Yin (2015, p. 17):  

O estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo (o “caso”) em profundidade e em 

seu contexto de mundo real, especialmente quando os limites 

entre o fenômeno e o contexto puderem não ser claramente 

evidentes.  

 

Como definido por Yin (2015, p.244), existem 3 categorias possíveis para estudos 

de caso: 

• Explicativo ou Causal: estudo no qual o objetivo é explicar como ou por que 

uma condição ocorreu. 

• Descritivo: estudo no qual o objetivo é descrever um fenômeno (caso) em 

seu contexto de mundo real. 

• Exploratório: estudo no qual o objetivo é identificar as questões ou 

procedimentos de pesquisa a serem utilizados em um estudo de pesquisa 

subsequente, o qual pode ser ou não estudo de caso.  

 

Diferentes métodos de pesquisa são descritos a seguir, bem como a aplicabilidade 

de cada um deles, como mostra o Quadro 2. 
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Quadro 5 – Situações 

relevantes para a 

escolha de diferentes 

métodos de pesquisa 
Método  

Forma de questão de 

pesquisa  

Exige controle dos 

eventos 

comportamentais?  

Enfoca acontecimentos 

contemporâneos?  

Experimento  Como, por quê?  Sim  Sim  

Levantamento (survey)  Quem, o quê, onde, 

quantos, quanto?  

Não  Sim  

Análise de arquivos  Quem, o quê, onde, 

quantos, quanto?  

Não  Sim/Não  

Pesquisa histórica  Como, por quê?  Não  Não  

Estudo de caso  Como, por quê?  Não  Sim  

     Quadro 4: Situações relevantes para a escolha de diferentes métodos de pesquisa 

     Fonte: Yin (2015, p. 10) 

 

Considerando que a metodologia de Estudo de Caso consegue responder perguntas 

do tipo “Como” ou “Por que”, pode-se definir a metodologia do presente estudo como sendo 

estudo de caso exploratório. Adicionalmente, a pesquisa exploratória aprofunda o a 

familiaridade com o problema, tornando-o mais explícito, buscando o “aprimoramento de 

ideias ou descoberta de instituições” (Gil, 2002, p.41).   

O esquema proposto por Yin (2015, p.28) para a condução de estudos de caso pode 

ser visto na figura 17. 

Preparação

Design ColetaPlano

Análise
Comparti-
lhamento

 

Figura 16: Processo iterativo de estudo de caso 

Fonte: Yin (2015, p.28) 
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O projeto de estudo de caso, de acordo com Yin (2015) deve conter 5 componentes: 

• As questões do estudo de caso: como demonstrado no quadro 3, as perguntas 

mais propicias ao uso de estudo de caso são as perguntas “como” e “por que”. 

• As proposições, se houver: somente as perguntas de pesquisa podem não ser 

suficientes para mover o pesquisador na direção correta. De forma a ajudar 

definir melhor o que será estudado, o autor sugere a criação de proposições, 

de forma a guiar o pesquisador a onde procurar por evidencias relevantes.   

• A(s) unidade(s) de análise: etapa necessária para que o objeto a ser estudado 

seja corretamente delimitado. Na medida em que as questões e proposições 

são bem definidas, isso ajudará o pesquisador a se concentrar dentro dos 

limites do objeto estudado.   

• A lógica que une os dados às proposições: novamente as proposições são o 

objeto de partida para definição de quais dados são relevantes ou não. O autor 

destaca que é necessário evitar a coleta de informações não relacionadas às 

proposições, sob o risco de que o que é efetivamente necessário não ser 

coletado, obrigando o pesquisador a retornar à etapa de coleta de dados.  

• Critérios de interpretação para constatações: essa etapa diz respeito à 

qualidade das evidencias coletadas. Diferentemente da análise quantitativa, 

onde há um p value para medir a relevância da evidência, na análise 

qualitativa é interessante criar explicações rivais para explicar os fenômenos 

estudados. Na medida em que as explicações rivais são derrubadas, mais 

forte é a evidência que de a explicação encontrada pelo pesquisador é válida. 

 

 

4.2. ESTUDO DE CASO ÚNICO 

 

 

Embora reconheçam a existência de críticas à utilização de um caso único para 

trabalhos científicos, Mariotto, Zanini e Moraes (2014) indicam que esse método de 

pesquisa é largamente utilizado no Brasil, com publicações de artigos na Revista de 

Administração Contemporânea e pela ENANPAD. Segundo os autores, desde a publicação 

da primeira edição de Yin em inglês (1984) houve uma disseminação dessa metodologia de 

estudo. 



55 
 

 
 

De acordo com os autores, a principal crítica ao método é a dificuldade de 

generalização e da formação de teorias a partir do caso estudado. Isso, porém pode ser 

evitado pelo pesquisador que descreve o caso único com uma descrição detalhada e “densa” 

do caso estudado, de modo a proporcionar a outros pesquisadores o aproveitamento do que 

foi estudado anteriormente.  

Yin (2015) indica que uma decisão importante sobre estudos de caso diz respeito ao 

número de casos estudados, ou seja, se o pesquisador decidirá por um estudo de caso único 

ou por um estudo com casos múltiplos. O autor indica que essa escolha deve ser anterior à 

coleta de dados.  

O autor cita circunstâncias e cinco justificativas para o estudo de caso único: o caso 

deve ser crítico, peculiar, comum, revelador ou longitudinal.  

• Caso crítico deve estar relacionado com as teorias ou proposições do 

pesquisador. Ao se deparar com um caso desses, o pesquisador poderia testar 

suas teorias ou determinar em que situações suas proposições são 

verdadeiras.  

• Caso peculiar ocorre quando o pesquisador está diante de um caso que difere 

das normas ou ocorrências diárias, merecendo, portanto, atenção. 

• Caso comum ocorre quando uma situação cotidiana é usada como base para 

um estudo de um novo fenômeno, de onde se poderiam originar novas 

proposições a serem validadas pelo pesquisador.  

• Caso revelador ocorre quando o pesquisador tem a chance de analisar um 

fenômeno previamente considerado inacessível à pesquisa.  

• Caso longitudinal, ou seja, o mesmo estudo de caso em dois momentos 

distintos no tempo, onde se poderia repetir o estudo “antes” e “depois” de 

dado fenômeno de modo a comparar os resultados.  
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4.3. ESCOLHA DO CASO  

 

 

Como exposto, a metodologia utilizada será estudo de caso único, de caráter 

exploratório. O caso descrito nesse documento pode ser enquadrado na categoria peculiar, 

em função da atipicidade do caso estudado, já que a tecnologia em estudo ainda está sendo 

difundida e implementada nas empresas brasileiras e ao redor do mundo (Gartner, 2016c).  

Para a escolha do caso estudado, houve contato por conveniência com uma empresa 

que estava adotando sistema de BI com análise preditiva. O uso da capacidade preditiva era 

de interesse do pesquisador em função do destaque que o Gartner (2016a; 2016c) e empresas 

de software dão ao tema. Havia o desejo de o pesquisador verificar como ocorre o uso de 

softwares com essa natureza nas empresas.   

A empresa objeto do estudo é uma multinacional americana, com forte presença no 

território brasileiro e com 10.000 funcionários na América Latina. A empresa fabrica 

equipamentos para uso doméstico e será melhor descrita nas seções subsequentes. O 

tamanho da empresa e a complexidade do projeto justificam a escolha dessa empresa para 

a análise. 

 

4.4. COLETA DE DADOS  

 

 

A etapa de coleta de dados é especialmente importante em estudos de caso, e 

contrariando o senso comum, não é uma tarefa simples, exatamente pela ausência de 

procedimentos bem documentados sobre como deve ser conduzida. (Yin, 2015). 

De modo geral, os estudos de caso, utilizam forma combinada de coleta de dados, 

tais como: pesquisas em arquivos, questionários, entrevistas e observações (Eisenhardt, 

1989). De acordo com Yin (2015) existem 6 fontes de evidências para estudos de caso: 

documentação, registros em arquivos, entrevistas, observações diretas, observação 

participante e artefatos físicos. 

No presente estudo foram utilizados os métodos de análise de documentos e 

entrevistas. 
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Após as entrevistas, houve uma etapa de triangulação entre os depoimentos 

coletados pelo entrevistador e os documentos obtidos. Essa etapa é prevista por Yin (2015, 

p. 125) e visa determinar se as descobertas do estudo de caso são apoiadas por mais do que 

uma única fonte de evidência. Segundo o autor: “com a convergência de evidências, a 

triangulação dos dados ajuda a reforçar a validade do constructo do seu estudo de caso”.  

 

4.4.1. ANÁLISE DE DOCUMENTOS 

 

 

Antes da etapa de entrevistas, houve consulta a materiais sobre o software utilizado 

na empresa, que foram obtidos através de contatos com a fabricante do software. Os 

materiais não continham informações sobre o projeto na empresa especificamente, mas 

mostravam em detalhes as características e funcionalidades do software, bem como 

possíveis aplicações e infraestrutura necessária.  

Essas informações foram importantes para auxiliar o pesquisador para as entrevistas 

posteriores, e foram usadas também para validar as informações recebidas.  

Esse método é defendido por Yin (2015) que indica que mesmo os documentos 

encontrados na internet podem ser utilizados, ainda que possam ser imprecisos. Nesse caso, 

porém, não podem ser considerados a única evidencia válida, mas podem ser usados para 

validar outras fontes de informações.  

Entre os materiais utilizados na pesquisa, estão informações e apresentações 

disponíveis no website do fabricante do software, além de literatura técnica disponibilizada 

pela SAP Press, contendo detalhes de todas as funcionalidades do software.  

 

 

4.4.2. ENTREVISTAS 

 

 

As entrevistas são umas das mais importantes fontes de evidencias nos estudos de 

caso de acordo com Yin (2015). As entrevistas nos estudos de caso devem parecer como 
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conversas guiadas, seguindo uma linha de investigação. A entrevista nesse caso deve ser 

fluída e não rígida (Rubin e Rubin, 2011). As entrevistas utilizadas em estudos de caso são 

conhecidas por “entrevistas em profundidade” ou “não estruturadas” (Weiss, 1994, p. 207-

208).  

Mesmo não havendo a necessidade de seguir um questionário “formal” na 

entrevista, o pesquisador optou por guiar o trabalho de pesquisa com a ajuda de um roteiro 

de questões pré-determinado, com tópicos que deveriam ser abordados na entrevista. O 

objetivo foi evitar que durante as entrevistas o pesquisador perdesse a oportunidade de 

abordar algum tema de interesse para o transcorrer da pesquisa. Esse roteiro pode ser 

encontrado no Apêndice A.  

Após a seleção da empresa e caso a ser estudado, o pesquisador teve contato com 

uma parte da equipe de consultores que participou do projeto, contato esse obtido através 

da rede de contatos pessoal do entrevistador. Nesse primeiro contato, o entrevistador se 

certificou que o caso da empresa se encaixava no requisito técnico necessário para o estudo, 

e iniciou o aprofundamento dos estudos no que foi o projeto de implementação do sistema 

de BI com análise preditiva. 

Nesse contato, foi clarificado o escopo do projeto demandado pela empresa, desejo 

inicial da empresa, como a solução seria implementada, possíveis impactos trazidos ao 

negócio da empresa em função do projeto e quais eram resultados esperados.  

Além de participantes externos ao projeto, o entrevistador teve acesso à CIO da 

empresa, que desde o primeiro contato se mostrou acessível para participar da pesquisa. 

Além de ser entrevistada para a pesquisa, houve a indicação de outro funcionário da 

empresa, que também havia participado do projeto e que estava disponível para ser 

entrevistado.  

As entrevistas foram registradas pelo entrevistador, sendo gravadas com autorização 

dos envolvidos.  

Yin (2015) indica que as entrevistas podem ser curtas no caso de estudos de caso. 

Nesse caso, as entrevistas terão cerca de uma hora de duração e podem transcorrer como se 

fossem conversas, mas com o entrevistador se atendo a manter o foco naquilo que deseja 

investigar.  
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Ao todo foram 3 entrevistas conduzidas com os seguintes agentes: 

Cargo Data Entrevista Duração Meio de contato 

CIO 03/05/2017 0h:59min Presencial 

Analista TI 03/05/2017 0h:59min Presencial 

Consultor Externo 1 28/04/2017 1h:53min Telefone 

Quadro 5: Relação dos entrevistados 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

4.5. ANÁLISE DE DADOS  

 

 

Após a etapa de coleta de dados, é necessário analisá-los de modo a obter conclusões 

sobre o fenômeno estudado. Essa etapa pode ser especialmente complexa, principalmente 

pela falta de técnicas definidas para essa atividade (Yin, 2015). 

A mesma visão sobre a dificuldade dessa etapa, por falta de sistematização é 

indicada por Gil (2002, p. 141). No caso de estudos de caso, múltiplas formas de análise 

são toleradas, envolvendo diferentes tipos de análises. A “falsa sensação de certeza” pode 

acometer, principalmente, o pesquisador que utiliza estudos de caso como ferramenta de 

pesquisa. Nesse caso, ter um quadro com o referencial teórico a ser seguido na pesquisa 

pode nortear a análise dos dados, evitando, assim, especulações.  

Após a condução das entrevistas houve transcrição das mesmas para arquivos no 

computador, bem como das anotações que o pesquisador efetuou no dia das entrevistas.  

As entrevistas foram então comparadas com as informações obtidas através da 

análise de documentos de modo a buscar discrepâncias ou pontos que porventura 

precisassem de esclarecimentos adicionais. Nessa etapa houve triangulação entre o que foi 

dito pelos entrevistados contra a documentação disponível do sistema na internet e na 

literatura técnica disponível sobre o software.  
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5. ESTUDO DE CASO 

 

 

Uma vez descrita a metodologia, a seleção de caso para estudo e como ocorreu a 

coleta de dados, esta seção dedica-se à apresentação do caso estudado, do sistema de 

planejamento e simulação, bem como o seu relacionamento com o restante dos sistemas 

utilizados e a análise e resultados alcançados. 

 

  

5.1. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA ESTUDADA  

 

 

A empresa do presente estudo é uma multinacional americana, que produz 

equipamentos para uso doméstico. No Brasil, existem três unidades de fabricação, três 

centros de distribuição, dois escritórios administrativos e quatro centros de tecnologia. No 

restante da América Latina, a empresa conta com uma fábrica na Argentina e escritórios em 

outros sete países. Em todos os países da América Latina são mais de 10.000 funcionários. 

A empresa é usuária de ERP SAP desde 2000 em suas unidades no Brasil e América 

Latina e a partir de 2004 passou a utilizar sistemas de BW também da SAP, quando tiveram 

início os primeiros projetos na área de BI com a consolidação das informações oriundas do 

ERP.  

Durante as entrevistas foi possível perceber que a empresa detém um conhecimento 

técnico elevado de seus sistemas ERP e BW, além de serem visíveis os investimentos que 

a empresa efetua em TI.  

Com relação aos recursos do departamento de TI, existem diversos especialistas em 

internos que conduzem projetos isoladamente, ou com auxílio de consultorias externas 

dependendo da complexidade do projeto.  
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5.2. DESCRIÇÃO DO CASO  

 

 

5.2.1. NECESSIDADE DA EMPRESA 

 

 

A empresa tem necessidade de efetuar planejamento operacional e financeiro em um 

sistema capaz de efetuar simulações, e a partir dessas simulações, escolher qual o cenário 

que deseja implementar. A partir desse momento, esse cenário é comunicado para as todas 

as áreas da empresa e na medida em que as operações vão ocorrendo, o plano vai sendo 

ajustado, se necessário. 

O planejamento engloba todas as áreas da companhia e tem por finalidade indicar 

diretrizes para a empresa no curto, médio e longo prazos, contendo por exemplo, os 

resultados esperados para vendas, gastos com publicidade, despesas com pessoal, 

investimentos em novas plantas e produtos, além dos impactos de todas entradas e saídas 

no caixa da empresa.  

É desejo da empresa que o mesmo sistema usado na criação do planejamento, seja 

capaz de controlar o orçamento necessário para sua execução e ainda seja capaz de apontar 

distorções entre planejado x real. Ainda deve ter capacidade de gerar demonstrações 

financeiras em formatos internacionais (US GAAP ou IFRS) que são posteriormente 

utilizados para consolidação com a matriz da empresa.  

A empresa ainda é usuária da uma ferramenta capaz de efetuar essas tarefas: SAP 

BW-BPS. Essa ferramenta é parte do sistema SAP BW, porém deixou de ser mantida pela 

SAP (fabricante da solução) em 2012. O sistema SAP BW é um sistema de BI e tem 

funcionalidades diferentes das disponíveis no ERP utilizado pela empresa. 

Com o fim da manutenção do sistema BW-BPS por decisão do fabricante, que 

descontinuou a tecnologia usada no produto, e com necessidade de novas funcionalidades, 

a empresa decidiu substituir esse sistema. Dentre as novas funcionalidades desejadas, estava 

o maior poder para realizar previsões, de forma mais veloz, além da necessidade de 

melhorar o custeio das peças de forma geral, provendo melhores informações para várias 

áreas de negócios da empresa. Por custeio das peças, entenda-se ter melhores informações 
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sobre os custos reais das matérias primas adquiridas, por lote, incluindo serviços aplicados 

às peças, bem como aos custos reais dos produtos vendidos, da forma mais detalhada 

possível.  

Sendo assim, um novo projeto foi iniciado e desenhado para ocorrer em 3 fases, com 

duração média de 3 meses cada uma, com as seguintes funcionalidades entregues por fase: 

• 1ª fase: detalhamento dos custos das peças compradas, incluindo nisso o 

rateio de custos de frete e outros custos incidentes nas compras, tais como 

mão de obra, movimentação de estoques, gastos com pessoal, etc.;  

• 2ª fase: dotar o sistema da capacidade de explodir a lista técnica dos 

materiais acabados de forma a permitir o planejamento dos custos das 

peças no menor nível possível; 

• 3ª fase: passar a controlar o impacto de novos projetos da empresa, tais 

como melhorias em linhas de produção, e usar os resultados esperados 

no planejamento corrente de forma a impactar o orçamento assim que 

possível com as novas medidas adotadas. 

O sistema a ser utilizado ainda deveria ser capaz de receber entradas de taxas 

históricas de dólar e outras moedas, de modo que as entradas de matéria prima importadas 

respeitariam as cotações vigentes na data da compra e não as da data de entrada das 

mercadorias.  

Exemplo: peças que eram compradas por 1 USD = 3,20 BRL poderiam chegar no 

estoque quando a cotação alcançou 3,40 BRL. No ERP as peças entram pela cotação na data 

do recebimento, já que a conversão é mandatória, mas para o sistema de planejamento, essas 

peças mantém o valor em 3,20 BRL.  

Essa funcionalidade permite que a empresa passe a controlar o custo das peças 

compradas pelos mais diversos preços, ao invés de usar um preço médio para todas elas. O 

interesse por essa funcionalidade é poder determinar com exatidão o custo de fabricação de 

determinado produto acabado, considerando efetivamente as peças que foram incorporadas 

à sua fabricação.  

O sistema ainda deveria ser capaz de receber inputs manuais de valores históricos 

de commodities, tais como aço, cobre, ouro, alumínio e outros metais. A razão disso é que 
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a empresa usaria os valores previstos dessas commodities para estimar custos futuros de 

seus produtos, já que as peças que compra têm os preços baseados na flutuação das 

commodities. Outro ponto de interesse nos valores das commodities está na possibilidade 

de determinar melhores momentos de comprar determinadas peças, que têm seus preços 

influenciados pela flutuação de valores dessas commodities.  

Exemplo: a empresa precisa comprar peças que têm alto índice de cobre como 

matéria prima. Tendo uma estimativa do preço futuro dessa commodity, pode haver a 

decisão de antecipar ou postergar a compra, de modo a obter um melhor preço para o item.  

 

5.2.2. DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO   

 

 

A ferramenta utilizada pela empresa objeto do presente estudo de caso é o SAP BPC, 

comercializado pela SAP, empresa alemã de software que iniciou atividades em 1972 com 

a criação de seu primeiro sistema ERP e cresceu ao longo dos últimos anos em diversas 

outras áreas de atuação.  

De acordo com Srinivasan e Srinivasan (2015) o software SAP BPC é parte de uma 

solução maior, conhecida como SAP EPM (Enterprise Performance Management), que é 

composta por vários produtos complementares que têm por finalidade: 

• Prover informações para altos executivos, desde dados operacionais até 

métricas previamente estabelecidas;  

• Acelerar as atividades de planejamento, orçamento e previsão; 

• Melhorar os processos de tomada de decisão; 

• Geração de relatórios contábeis;  

• Permite acesso mobile às informações e relatórios. 

Os autores indicam que o software SAP BPC é uma aplicação capaz de planejar, 

orçar e realizar previsões juntamente com a funcionalidade de consolidação financeira e de 

gerações de relatórios. A evolução do BPC teve um salto em 2007 quando a empresa 

OutlookSoft foi adquirida e as funcionalidade de seus produtos foram incorporadas e 

integradas ao SAP Netweaver, que é plataforma na qual os produtos SAP são baseados. Por 
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conta dessa aquisição, a SAP se comprometeu a preservar os investimentos de clientes que 

rodavam o sistema em plataformas Microsoft. A partir desse instante, o SAP BPC passou a 

estar disponível para usuários de SAP Netweaver e também para usuários baseados em 

plataformas Microsoft.  

Nos anos seguintes, 2009, 2010 e 2012 novas versões do software foram lançadas 

sempre com a premissa de permitir que usuários de tecnologias SAP e Microsoft fossem 

capazes de continuar usando o sistema. Essas versões também aproximaram as 

funcionalidades que eram oferecidas aos usuários das duas plataformas (SAP e Microsoft) 

de forma a diminuir a diferença entre as soluções.  

Em 2014 houve o lançamento do SAP BPC on HANA que introduziu importantes 

melhorias no sistema: 

• Permite acesso a quantidades enormes de dados de forma muito rápida; 

• Suporte a HTML5 que proporciona melhor navegabilidade e permite o 

acesso multiplataforma; 

• Integração com sistemas de Business Warehouse, notadamente o SAP BW 

system, permitindo assim acesso aos dados de sistema oriundos de sistemas 

ERP. 

Antes de prosseguir com a descrição do SAP BPC e suas funcionalidades, é 

importante destacar a tecnologia e as funcionalidades agregadas com a chegada da 

tecnologia SAP HANA e a computação em memória. 

A tecnologia SAP HANA para bancos de dados permite que as informações 

transacionais sejam armazenadas diretamente na memória do sistema ao invés de seguirem 

para bancos de dados relacionais comuns. Com isso, essas informações que podem ter 

volumes imensos, estão disponíveis para serem usadas sem necessidade de recorrer ao 

banco de dados para depois serem processadas. Todas informações estão disponíveis o 

tempo inteiro e podem, inclusive, vir de fontes diferentes (dados internos e externos).  

Os bancos de dados relacionais formam há muito tempo a base dos sistemas criados 

para suportar as operações das empresas, incluindo operações financeiras e contábeis, 

operações com clientes e fornecedores, além de controle de produção. Essa tecnologia é 
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antiga e isso tem se tornado um gargalo para esses sistemas em função do crescimento do 

volume de dados (Plattner, 2009). 

Os dados das aplicações atuais podem ser divididos em 2 categorias distintas: 

componentes transacionais (OLTP – Online Transactional Processing) e analíticos (OLAP 

– Online Analytical Processing). As organizações criam dados transacionais quando estão 

criando ordens de vendas, criando pedidos de compras, ou transformando a demanda 

prevista em ordens de produção, por exemplo. A análise posterior desses dados, calculando 

a rentabilidade por produto ou cliente, ou o índice de acerto da produção versus demanda, 

são os dados analíticos (Färber et al., 2012a). 

Considerando o avanço das necessidades das empresas em termos de informações, 

a segregação entre processamento transacional e analítico deixa de ter sentido. As 

necessidades atuais das empresas indicam que as ferramentas que fornecem os relatórios 

devem ser capazes de manipular grandes quantidades de dados, de forma rápida e que 

permita efetuar simulações, análises e estudos com base nas informações. Também é 

necessário que essas ferramentas captem informações de fontes distintas e consigam 

(sempre que possível) tratar informações de textos, ou de outras fontes não estruturadas. 

(Färber et al., 2012b). 

Plattner (2009) indica que quando os processadores chegaram a 3 Ghz ainda em 

2002, percebeu-se que o crescimento de velocidade a partir desse instante seria menor. 

Nesse instante ganha destaque o aumento de memória e o poder do processamento paralelo. 

O banco com estrutura em colunas, já utilizado em aplicações OLAP (analíticas) começa a 

ser testado em aplicações OLTP (transacionais).  

As bases de dados estruturadas em colunas são objeto de estudo recente. Nessa 

modalidade, cada coluna da tabela de banco de dados é armazenada separadamente, com 

atribuição de valores pertencentes à mesma coluna armazenada de forma próxima e 

comprimida. Assim a leitura dos dados se torna mais rápida do que a leitura em formato de 

linhas, onde seriam lidas sequencialmente, uma após a outra. Ler um subconjunto de dados 

armazenados dessa forma é mais rápido que buscar pelos dados que antes estariam 

espalhados (Abadi, Boncz & Harizopoulos, 2009).   
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A maior vantagem do modelo baseado em colunas é a possibilidade de grande 

compressão dos dados, reduzindo consideravelmente o tamanho das tabelas, possibilitando 

a aplicação de diversos tipos diferentes de algoritmos para a compressão dos dados (Abadi 

et al., 2009).   

Os modelos OLAP e OLTP já se beneficiavam da memória dos servidores para 

melhorar o acesso às suas informações. Os bancos para operações transacionais (OLTP) que 

habitualmente eram construídos em linhas e armazenados em blocos, exportavam para a 

memória cache do servidor um índice das informações, de modo a melhorar o acesso. 

Enquanto isso, as bases de dados analíticas eram armazenadas em colunas e de forma 

otimizada, permitindo a compressão e posterior busca otimizada das informações (Plattner, 

2009).  

Com a tecnologia da compressão de dados e com a facilidade de obtenção de mais 

memória e processadores, estavam criadas as condições ideais para que os primeiros bancos 

de dados baseados em colunas e em memória fossem concebidos (Plattner, 2009). 

O uso da tecnologia HANA, somada ao BPC, torna possível usar um volume de 

dados enorme para tomar decisões sem o inconveniente de esperar horas por uma resposta 

de uma simulação ou de uma consulta.  

Voltando às funcionalidades do SAP BPC, temos a seguir a descrição de suas 3 

principais funcionalidades, de acordo com Srinivasan e Srinivasan (2015): planejamento, 

orçamento e previsão.  

A etapa de planejamento (planning) consiste em definir metas de curto, médio e 

longo prazo que serão implementadas no futuro. Considerando que as empresas lidam com 

desafios diários envolvendo tecnologia, competição, mudanças geopolíticas, entre outras, o 

planejamento se torna essencial para sua sobrevivência nos mais diversos cenários.  

As tarefas de planejamento devem conter uma lista de todas atividades e recursos 

que são requeridos para atingimento de uma determinada meta e deve ser iterativo, para ser 

refinado e atualizado na medida em que progressos são obtidos.   

A etapa de orçamento (budgeting) ocorre depois que a empresa aprovou o 

planejamento, e visa garantir que os recursos necessários para execução do planejamento 
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estarão disponíveis no momento correto. Geralmente o orçamento é idealizado para atender 

o planejamento do exercício seguinte da empresa e vem de todas as áreas de negócios da 

empresa (vendas, produção, marketing, tecnologia de informação, finanças e recursos 

humanos). 

Por fim, a etapa de previsão (forecasting) engloba o controle da realização do 

planejamento de forma que pequenas distorções percebidas a tempo de serem corrigidas ao 

longo do ano. A ferramenta ainda permite simular cenários, em caso de mudanças extremas 

em relação ao que foi previamente planejado e assim permite que novas etapas sejam 

inseridas no planejamento.  

 

6. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 

6.1. COMO OCORREU O PROJETO 

 

 

Como dito anteriormente, a empresa tem grande expertise em TI e iniciou em 2015 

a atualização de seus sistemas. O projeto de atualização do ERP teve início em 2015 e após 

9 meses, já em 2016. A versão 4.7 foi atualizada para ECC 6.0 com a tecnologia HANA, 

que foi descrita na seção anterior. Esse projeto teve o envolvimento de 150 pessoas em 7 

países distintos e as mudanças impactaram diretamente 3500 usuários finais do sistema. 

Os principais ganhos desse projeto foram em performance, com redução de até 70% 

em rotinas de cálculos de necessidades de materiais e até 50% no tempo gasto com 

priorização de pedidos, e a consequente alocação de estoques nas ordens de vendas. Esse 

projeto também “moveu” o ERP para a nuvem. 

Em paralelo ao projeto de atualização do ERP, a empresa decidiu iniciar o projeto 

de atualização de suas ferramentas de BI, incluindo as ferramentas de planejamento. A essa 

altura, a empresa utilizava o SAP BW-BPS (Business Planning Simulation), que como 

explicado, é parte do sistema SAP BW para planejamento. O projeto de atualização dos 

sistemas de BI/BW tinha por objetivo atualizar o sistema de BW de modo a utilizar a última 
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tecnologia disponível para isso, e substituir o software de planejamento SAP BW-BPS pelo 

SAP BPC. 

A decisão de conduzir projetos ao mesmo tempo para atualização de ambos sistemas 

(ERP e BI/BW) se mostrou errada e o projeto de atualização do sistema de BI não ocorreu 

como esperado. Houve dificuldade da empresa de se dedicar à ambos projetos ao mesmo 

tempo, houve problemas na definição do escopo do novo projeto e a consultoria envolvida 

na atualização e troca dos sistemas de BW/BI não atendeu as expectativas da empresa, vindo 

a ser substituída.  

Por conta das dificuldades enfrentadas para manter os dois projetos acontecendo ao 

mesmo tempo, a empresa decidiu interromper o projeto de BW/BI de modo a se dedicar 

única e exclusivamente no término do projeto de migração do ERP. Quando o projeto de 

atualização do ERP terminou e foi considerado estabilizado, o projeto de BW/BI voltou a 

ser discutido, com a redefinição do escopo e com a troca do fornecedor de serviços que era 

responsável pelo projeto.  

Tratando especificamente do projeto de BW/BI, a empresa tinha o desejo de usar a 

ferramenta de planejamento e simulação para controlar, simular e estimar os custos de 

manufatura de seus produtos acabados. Para isso, a empresa optou por criar outro sistema 

de BW exclusivamente para essa finalidade. Sendo assim, a empresa ficou com 2 sistemas 

de BW em paralelo. O antigo sistema manteve a tecnologia antiga e um novo sistema BW 

foi criado para se conectar ao BPC, como descrito na figura 17.  
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Figura 17: Diagrama de instalação dos sistemas 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Cada fase do projeto de implementação do SAP BCP levou cerca de 3 meses para 

ser desenhada e entregue para os usuários, com uma equipe composta por 1 recurso de TI 

da empresa e mais 3 consultores externos.  

 

6.2. RESULTADOS OBTIDOS COM O PROJETO 

 

 

Como explicado anteriormente, o projeto foi demandado por conta da atualização 

técnica necessária, além da necessidade de novas funcionalidades.  

A fase 1 do projeto foi escolhida para ser a fase inicial em função da dificuldade da 

empresa em determinar corretamente o custo de aquisição, considerando componentes 

diretos e indiretos, dos produtos que adquire, estoca e posteriormente utiliza como matérias 

primas de seus materiais acabados.  

O processo de recebimento de mercadorias no ERP é composto por 2 etapas: 

recebimento físico e fiscal. O recebimento físico é onde ocorre a contagem dos produtos 

recebidos e posterior inserção dessas mercadorias no estoque controlado pelo sistema, 

afetando assim a contabilidade da empresa. O recebimento fiscal diz respeito à escrituração 

da nota fiscal de entrada, geração de documentos contábeis e lançamento da fatura a ser 

paga pela empresa.  
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Antes da implementação do SAP BPC, o último valor de compra do material era 

transferido para a ferramenta de planejamento (BW-BPS). Com isso, o planejamento futuro 

envolvendo aquele material levava sempre em consideração esse valor, o que trazia 

distorções, já que o material que estava sendo recebido naquele momento poderia estar 

sendo recebido por um valor menor que o praticado na última compra. 

Esse fluxo pode ser visualizado na figura 18, onde é possível perceber que o preço 

da última compra era transferido para o sistema de BW/BI. 

  
Figura 18: Fluxo anterior à implementação do projeto  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Porém, desde a entrada em produção do novo sistema, as informações coletadas no 

processo de recebimento seguem para o sistema SAP BPC. Além delas, o mesmo sistema 

também recebe informações sobre os custos diretos e indiretos associados a esse processo 

de compra, tais como: frete, despesas com embalagem, despesas com pessoal, custo de 

armazenagem, custos de inspeção, entre outros. Essas informações vêm do ERP e 

alimentam o sistema de BW, que compartilha a base com o sistema de BPC. 

Com base em todas essas informações, a empresa passa a ter capacidade de 

determinar, com mais exatidão, quanto realmente custou determinado produto que entrou 

em seu estoque, a cada processo de entrada. Ou seja, se o mesmo código de material é 
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recebido diversas vezes no mesmo mês, a cada recebimento serão geradas novas 

informações, que serão enviadas para o sistema SAP BPC, que passa a ter informações 

segregadas de todos os processos de entrada, para todos os materiais.  

A figura 19 explica o novo fluxo de informações que são enviadas ao sistema 

BW/BI.  

 
Figura 19: Fluxo de informações no projeto – Fase 1 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na opinião do recurso de TI que suporta o negócio, houve o ganho na forma como 

o custo real é calculado, pois agora os custos reais dos produtos que estão sendo recebidos 

são considerados no planejamento e não apenas o último preço de compra: 

(...) eu tenho sempre que considerar o preço de compra, e não 

apenas o custo da última entrada, pois isso trazia para o 

planejamento um preço de custo de estoque errado. Então hoje, 

quando a gente planeja, imagina que eu já tenha alguns impactos 

na negociação, para cima e para baixo, agora a gente consegue, 

com base nesse trabalho, trabalhar no [custo] real... assim por 

mais que uma peça custava 30,00 e agora custa 40,00, a peça que 

vai entrar daqui a dois meses ainda é 30,00, e antes não, a gente 

não tinha como fazer isso nesse nível... a gente já cravava 40,00, 

que era o preço da última compra, mas isso distorcia o custo... 

porque caramba, ainda tem várias entregas para esse processo 

com o preço de 30,00.  
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Na opinião da CIO da empresa, havia a busca pela acurácia da informação, que traria 

mais fidelidade ao processo de planejamento. Segue transcrição sobre o tema:  

(...) a gente usava sempre o preço da última compra... acho que 

resumindo, trouxe muita acurácia da informação, ali na origem da 

informação porquê da forma que a gente estava trabalhando, era 

pegar o custo de compra, mas eu não sei se a carga que está 

chagando é referente àquela compra, então sempre o que entrava 

era relacionado ao último preço pago [no pedido de compras]. 

Era o único critério que a gente tinha no sistema, e hoje a gente 

tem granularidade para controlar isso no sistema e agora a gente 

consegue ser muito mais preciso no custo do material, muito mais 

preciso na tomada de decisão com relação à compra. 

 

Com o fim da primeira fase do projeto, a empresa tinha condições de determinar 

com precisão, qual foi o custo real de aquisição de determinado material em seu estoque. 

Com isso, uma das informações básicas para a fase 2 do projeto estava criada.  

Era desejo da empresa conseguir determinar, por material acabado, qual o custo real 

de aquisição das peças usadas em sua fabricação, e qual seria o custo futuro do mesmo 

material acabado, considerando os preços das mercadorias que ainda estavam por chegar ao 

estoque, em função de todos os pedidos de compras ainda pendentes de recebimento. Ou 

seja, além de determinar com mais precisão, quanto algo custou para ser fabricado, o sistema 

deveria ter condição de indicar quanto algo custaria para ser fabricado, considerando o preço 

atual do estoque e o preço do que ainda estava por ser recebido (em trânsito).  

Para ser capaz de efetuar essas simulações de cenários e estimar os impactos 

financeiros das decisões, o sistema de planejamento precisaria receber do ERP a lista técnica 

de todos os materiais acabados, ou seja, precisaria receber do ERP a lista de materiais que 

compõe um material acabado. Para cada material acabado fabricado pela empresa, pode 

haver mais de 200 códigos de material diferentes como matérias primas. Sendo assim, o 

sistema SAP BPC deveria receber essa lista de materiais e as quantidades necessárias vindas 

do ERP.  

Além disso, o sistema BW/BPC ainda receberia a data de necessidade de cada uma 

das peças e os tempos de fornecimento de cada um dos fornecedores de cada uma das peças. 

Importante destacar que a mesma peça pode ser fornecida por fornecedores distintos, de 

diversos países, consequentemente com custos e tempos de entrega bastante diferentes.  
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Como é sabido, os sistemas de ERP modernos se baseiam na lógica do MRP II para 

“explodir” a lista técnica do material a ser fabricado, e a partir disso, determinar o que 

precisa ser comprado e em que prazo deve estar disponível para que seja possível cumprir 

o plano de produção.  

A fase 2 do projeto consistia em mover essas informações para o sistema de 

BW/BPC, para que o sistema de planejamento pudesse estimar o custo de fabricação dos 

materiais acabados, usando os custos reais e estimados obtidos na fase 1 do projeto. Com 

isso, o planejamento financeiro da produção ficou muito mais preciso, permitindo, inclusive 

simulações de cenários futuros.  

Importante destacar que a fase 2 do projeto ainda previa que o sistema BPC 

recebesse valores históricos e futuros (estimados) das commodities e moedas estrangeiras 

(dólar e euro). A figura 20 detalha as informações que seriam enviadas do ERP para o 

sistema de planejamento SAP BPC, além de informações que viriam de fontes externas.  

 
Figura 20: Fluxo de informações do projeto – Fase 2 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O primeiro ganho da fase 2 do projeto é permitir que a empresa tenha mais precisão 

no planejamento dos recursos financeiros que precisa empregar para produzir determinada 

quantidade de materiais acabados. O segundo ganho é permitir simulações distintas em 

função dos preços das commodities e da escolha de fornecedores distintos. 
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A empresa do caso é altamente sujeita as flutuações dos preços das commodities, 

principalmente metálicas, tais como aço, cobre e alumínio. De posse das estimativas futuras 

dos preços da commodities, e tendo a demanda necessária de cada peça, a empresa podia 

simular cenários, com o uso de análise preditiva, dos impactos financeiros de suas decisões 

e partir disso, decidir antecipar pedidos de compras em função de preços futuros das 

commodities.  

A mesma funcionalidade de simulação permitia estimar os ganhos com a escolha de 

fornecedores nacionais ou estrangeiros, considerando flutuações de moedas esperadas e o 

tempo de entrega de cada fornecedor. Ou seja, dependendo da demanda recebida, do nível 

de estoque, da margem desejada, dos preços estimados das commodities e valores das 

moedas, passou a ser possível simular diferentes cenários de custos considerando diferentes 

fornecedores.  

A área de compras da empresa foi diretamente impactada por essa funcionalidade. 

Com o uso do sistema, os usuários passaram a dispor de mais uma ferramenta para auxiliar 

em suas negociações de preço. Conhecendo a necessidade de matérias primas, valores 

estimados das moedas e os valores estimados das commodities, o sistema passou a indicar 

a melhor combinação de custo e fornecedor.  

Na opinião do recurso de TI que suporta o negócio, houve ganho nas simulações e 

na possibilidade de montar cenários distintos, variando dólar e valor do aço, por exemplo: 

(...) quebrar em versões as simulações, eu tenho um dólar 

esperado, que a empresa está sinalizando em 3,20 e outro cenário 

em que no meio do ano muda para 3,40 e se cair para 2,80... estou 

citando o dólar, mas poderia ser o custo do aço... nesse caso tenho 

dois drivers para o preço do aço: pode ser que caía 5[%] ou caia 

10[%]. Aí vou fazer uma simulação com os 2 cenários, ver os 

impactos, eu uso qual eu achar que faz mais sentido. Quando eu 

termino, submeto para o resto da companhia poder trabalhar. 

 

Outra funcionalidade que é relevante para a empresa é a possibilidade de simular 

cenários e posteriormente verificar o nível de acerto do que foi estimado: 
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(...) as simulações são então guardadas e podem ser comparadas 

com o real. Hoje a gente já faz isso no BPS. Consigo comparar o 

que realizou contra a versão 1, versão 2, versão n. Agora as 

simulações são no nível de peça, de SKU. A gente está indo no 

nível da peça, mas mais para cima ele consegue ver marca e 

família [de produto]. Todos atributos dos produtos estão no BW.  

 

Quando perguntado sobre impactos e mudanças específicos em alguma área, houve 

a indicação de que os impactos são visíveis na área de compras: 

(...) na área de procurement, eles não conseguiam fazer no nível 

que a gente está fazendo agora, no nível real, em dinheiro, com 

valor. Eles faziam com percentuais, que era o que mais se 

aproximava. Mas isso mudou muito... o conceito, a forma como a 

área via o que era feito, mudou muito, [pois] entre você fazer uma 

coisa com percentuais e a outra você ir no real, você pegar hoje 

realmente uma peça que está entrando dentro de casa e saber 

exatamente todos os custos embarcados nela, é um diferencial bem 

grande versus uma coisa que eu achava que era. Ah... quanto é o 

custo de frete inbound na minha peça? Uma coisa é eu dizer: cara, 

eu acho que é coisa de 2%, outra é dizer são tantos reais. 

 

A CIO compartilha da mesma opinião: “Antes era tudo baseado em premissas e 

hoje é tudo na realidade”. 

Ambos indicam que esse nível de informação proporcionará ao departamento de 

compras informações para poder negociar melhores condições de compras: “...sim, eles 

conseguem ter um potencial maior em negociação sabendo os custos reais”. 

Com relação à análise preditiva, o grande uso está em simular cenários futuros, 

auxiliando a tomada de decisões, com base nos custos dos produtos e na demanda planejada. 

No futuro, os entrevistados indicaram que o sistema passará a tomar decisões, não apenas 

propondo cenários, mas sim tomando decisões que hoje estão nas mãos dos usuários.  
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(...) ainda não estamos no nível de preditivo que a gente espera. 

Estamos usando [análise preditiva] para simular, estamos 

simulando, mas no futuro temos que ter algo que tire da mão do 

usuário as decisões... O sistema deve nos dizer para onde ir. Hoje 

eu aceito o que o sistema sugere, mas no futuro eu quero que ele 

sugira mais. Como a gente estava falando do valor do aço, é algo 

que tem potencial. A gente quer tirar da mão do usuário e 

automatizar.  

 

Sobre a substituição do sistema BPS pelo BPC, houve a indicação de que os usuários 

estão utilizando os dois sistemas em paralelo e comparando os resultados, até o 

desligamento do sistema antigo em definitivo. 

Além das 2 primeiras fases do projeto, ainda haverá uma terceira fase, que consistirá 

em informar ao sistema BW/BPC os impactos advindos de projetos que a empresa coloque 

em operação, tais como melhorias em uma linha de produção, por exemplo. O sistema 

poderá contar com esses impactos nos custos de fabricação dos materiais acabados e 

melhorar o planejamento financeiro da empresa, já utilizando essas informações para 

indicar a necessidade de recursos financeiros para produzir algo considerando as novas 

melhorias implementadas na linha de produção. Novamente, o objetivo é melhorar o 

processo de planejamento e depois comparar valores orçados versus valores reais. 

   

6.3. PRÓXIMO PROJETO UTILIZANDO ANÁLISE PREDITIVA  

 

 

Além das funcionalidades descritas no tópico anterior, existe outro projeto em 

análise que merece ser destacado. Esse projeto envolverá uma melhoria na geração da 

demanda e no planejamento de produção, que não foram escopo do projeto aqui descrito. A 

mudança envolverá as decisões do que produzir, considerando dados históricos e de vendas 

de forma automatizada.  

O sistema que gerencia o planejamento de produção, que é parte do ecossistema do 

ERP também passará a contar com capacidade preditiva. No futuro haverá a coleta 
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instantânea de vendas realizadas x valores estimados. Essa informação, somada à 

informação de custos das peças, mais estimativas para commodities e moedas, irá definir o 

que deve ser produzido, em quais quantidades e com qual custo final, de forma a maximizar 

o lucro, mantendo a linha de produção utilizada da melhor maneira possível.   

O resultado final desse projeto é uma melhor demanda, que servirá de base para o 

projeto aqui descrito. O objetivo de citar esse projeto é demonstrar mais uma possível 

utilização de um sistema preditivo, dessa vez para gestão de produção.  

 

7. CONCLUSÕES  

 

 

Este trabalho teve como principal objetivo responder como um sistema de BI com 

análise preditiva pode influenciar as atividades da empresa, em especial seus processos 

gerenciais, e em última análise, os processos operacionais. Para isso, realizou-se uma 

pesquisa do tipo qualitativa, com estratégia de investigação de estudo de caso único, em 

uma empresa de bens de consumo, que faz uso de uma ferramenta de Business Intelligence 

com capacidade preditiva associada aos seus sistemas de BW e ERP. Inicialmente, efetuou-

se uma revisão da literatura sobre Inteligência Analítica, desde o meio da década de 1950 

até os dias atuais. Essa etapa foi seguida pela fundamentação teórica baseada no modelo de 

Davenport sobre construção de capacidades analíticas e o subsequente retorno desse 

“investimento” através de mudanças comportamentais, de processos e financeiras. As 

entrevistas realizadas e a posterior análise de dados visavam entender os ganhos e mudanças 

nos processos da empresa em função de do sistema implementado.  

A pesquisa pôde determinar que a utilização de soluções de BI trouxe ganhos para 

a empresa e a adição de fatores de predição levam a empresa ainda mais longe em seus 

resultados, embora seja possível dizer que esse campo ainda é pouco explorado pela 

empresa que foi objeto de estudo. É notório que há o potencial para mais aplicações e a 

empresa tem ciência disso, pois planeja novas aplicações em breve.   

Com relação à primeira proposição de pesquisa, que se refere a mudanças na forma 

como planejamento estratégico ocorre, pode-se perceber que tal proposição é pertinente, 

sendo que os participantes da pesquisa indicam que a possibilidade de contar com os custos 
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reais das peças adquiridas, mudou, principalmente, o planejamento financeiro da empresa. 

Também houve impactos na velocidade de geração das informações para envio à matriz da 

empresa e maior possibilidade de acompanhar e corrigir, quando necessário, o orçamento 

previsto para o ano.  

Em referência à segunda proposição da pesquisa, que se refere aos impactos 

percebidos nas áreas de negócios, pode-se afirmar que tal proposição pôde ser confirmada, 

pois ficou claro que duas áreas em especial obtiveram ganhos com o novo sistema 

implementado. As operações de compras passaram a contar com mais informações para sua 

tomada de decisão, já que passaram a contar com cenários distintos em função de valores 

de commodities e valores de moedas. Outra área que foi positivamente afetada pelo sistema 

foi a área financeira, que pôde contar com informações mais precisas sobre a composição 

dos custos de materiais e outros custos indiretos, que muitas vezes permaneciam 

desconhecidos.   

A terceira proposição, mais especificamente a que trata sobre cultura analítica, foi 

estudada e analisada em função do modelo metodológico utilizado na pesquisa. Como visto 

anteriormente, a introdução de novas tecnologias analíticas depende de fatores culturais da 

empresa. Como descrito no caso, a empresa tem usado sistemas de BI por muitos anos e 

claramente percebe o valor que esses sistemas trazem ao negócio. Existe integração clara 

entre TI e áreas de negócios, com o interesse de expandir o uso dos dados disponíveis.  

Nas entrevistas, foi possível perceber que a terceira proposição é válida, pois a 

empresa nitidamente percebe benefício em utilizar sistemas analíticos, e se mostrou 

interessada em expandir o uso dos dados disponíveis para melhorar suas operações. Além 

do projeto que foi descrito nesse estudo de caso, a empresa mantém planos para futuras 

aplicações de BI, em diversas áreas.  

Por fim, esse estudo contribui para evidenciar uma possibilidade de uso de uma 

ferramenta de inteligência analítica, e mostra como essa ferramenta pode ser incorporada 

no cenário de negócios da empresa, de modo a permitir que a empresa se diferencie de seus 

concorrentes, e obtenha insights úteis nas suas operações cotidianas.  

 

 



79 
 

 
 

 

7.1. LIMITAÇÕES DA PESQUISA  

 

 

A primeira limitação é o estudo de caso único, que pode apresentar dificuldades em 

sua replicação, apesar dos esforços para manter o método de estudo válido cientificamente. 

A replicação do estudo pode ser complexa devido às especificidades da empresa estudada, 

no que tange a capacidade técnica de seus funcionários, disponibilidade financeira, 

tecnologia implementada, etc.  

A segunda limitação diz respeito ao número de entrevistados que poderia ser maior 

para permitir maior diversidade de opiniões.  

 

 

7.2. ESTUDOS FUTUROS  

 

 

Uma possibilidade para estudos futuros seria a ampliação do número de empresas 

pesquisadas de forma a permitir comparações entre resultados obtidos por empresas do 

mesmo segmento e de segmentos diferentes, explorando assim as possibilidades da 

tecnologia em contextos distintos. Uma possível dificuldade dessa abordagem pode ser a 

resistência das empresas em participarem de pesquisas que envolvam seus sistema de BI, 

exatamente por residirem nesses sistemas as maiores esperanças de se diferenciarem de seus 

concorrentes.  

Outra possibilidade seria um estudo de caso longitudinal, com análise profunda da 

empresa antes da implementação de um sistema de BI com análise preditiva e 

posteriormente à implementação, comparando resultados com maior profundidade, 

acompanhando os usuários e gestores em suas tarefas e vivenciando o que realmente ocorre 

na empresa após a implementação desses sistemas.  
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Apêndice A – Roteiro de entrevista Semiestruturado 

 

1) Sistemas: 

Usa ERP desde quando?   Versão atual?   In memory processing? 

Usa BW desde quando?   Versão atual?   In memory processing? 

Qual era a solução antiga de planejamento e qual a nova? 

Número de usuários de BI/BPC? 

Principal razão da substituição? 

Como foi escolhido o novo software? Vários fabricantes considerados? 

  

2) Projeto 

Qual área demandou o projeto? Quais as expectativas de TI e da área demandante do projeto? 

Qual era o escopo original do projeto? O escopo foi mantido? 

Como ocorreu o projeto de BPC? Tamanho da equipe? Tempo de projeto? Problemas 

encontrados? 

Restrições conhecidas da tecnologia/produto utilizado? Existiram gaps levantados pelo time 

do projeto ou limitações já conhecidas do sistema? 

Quais foram os aspectos críticos do projeto? 

 

3) Uso do sistema 

Quais objetivos da empresa com o projeto? 

Quais benefícios o projeto trouxe ou trará? Existem benefícios obtidos e não esperados? Ou 

esperados e não alcançados?  

Quais mudanças de processos ocorreram com o sistema? Quais mudanças ainda são esperadas 

que ocorram? 

Quais eram os resultados esperados pela área de negócios e por TI? 

Esses resultados foram alcançados? 

Houve mudanças no departamento demandante desde o projeto? E na empresa? 

 

4) Predição e fontes de dados  

O sistema faz uso de alguma função preditiva? Em caso afirmativo, quais os tipos de 

algoritmos usados na análise preditiva e quais dados são empregados? 
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Quais as fontes de dados (internos e externos)?  

Trabalha com dados estruturados e não estruturados?  

Dados históricos do ERP são considerados? Há tratamento dos dados no sistema de BI? 

 


