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Resumo: A tese trata de Tecnologia de Informação, porém o foco reside nos
executivos e gerentes que experimentam o processo de informatização por
Sistemas de Apoio a Executivos (EIS).
Uma política empresarial que propicia a exploração (browsing) de informações
de gestão dos EIS, na obtenção de conhecimentos mais profundos e amplos
acerca dos produtos, serviços e processos da organização, fortalece a posição
competitiva das empresas ao mesmo tempo em que libera o espírito humano
para as realizações mais elevadas, por meio do aprender, evoluir e inovar.
A fim de compreender melhor os resultados dos EIS operantes, uma pesquisa
de campo foi efetuada em empresas no mercado brasileiro dentro do enfoque
mencionado. Foi projetado um conjunto de constructos com o objetivo de
caracterizar e medir o ambiente operacional dos EIS e as conseqüências do seu
uso nos processos decisórios com efeitos na qualidade das informações e nos
processos de aprendizagem e de desempenho dos executivos.
Resultados alcançados pela pesquisa mostram um panorama global mais
visível da utilização dos EIS pelos executivos no mercado brasileiro e
permitiram o desenvolvimento de um modelo de constructos que explica o
papel fundamental dos EIS na gestão das empresas, com contribuição
significativa à construção de uma teoria para os EIS com os seus campos de
conhecimento correlatos. O modelo de constructos indica que, por meio da
utilização dos EIS nos processos decisórios, os executivos aprenderam mais
sobre os negócios da organização e obtiveram melhores desempenhos. Assim,
os EIS representam não somente um instrumento de gestão de maior relevância
nas organizações mas também exercem um forte papel como sistema de
aprendizagem, próprio das organizações de aprendizagem (Learning
Organizations).

Palavras-Chave: Sistemas de Informação Gerencial - Sistemas de Apoio às
Decisões Executivas - Sistemas de Informação para Executivos - Sistemas de
Informação - Sistemas de Apoio à Decisão - Aprendizagem de Executivos -
Desempenho de Executivos - Informações de Gestão - Qualidade de
Informações - Projeto de EIS - Avaliação de EIS - Modelo de Constructos em
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Apresentação

Esta tese tem por objetivo conhecer a aplicação atual dos EIS (Executive Information

Systems) nas organizações brasileiras, analisar os impactos produzidos por essa

utilização e desenvolver um modelo de relacionamento entre os principais constructos

envolvidos.

Para isso, o estudo analisa os impactos tanto em nível organizacional, por meio dos

processos decisórios e benefícios operacionais, como em nível individual, no que tange

aos aspectos de aprendizagem e desempenho dos seus executivos, considerando-se os

contextos organizacionais, ambientais e as características de projeto do EIS.

Do mesmo modo, o modelo perseguido pela pesquisa empírica subjacente à tese tem o

propósito de caracterizar um conjunto de constructos consistentes que expliquem o

papel fundamental dos EIS na gestão das empresas no Brasil, com contribuições à

construção de uma teoria para o EIS e campos correlatos.

Esta tese está dividida em sete capítulos descritos a seguir:

Capítulo 1: Introdução e importância do assunto da tese e pesquisa.

Capítulo 2: Apresentação dos conceitos, técnicas, métodos e produtos de EIS relatados

em artigos, livros e pesquisas profissionais e acadêmicas realizadas,

juntamente com considerações e esquemas sintéticos do pesquisador, num

encadeamento de assuntos e temas de forma a facilitar a compreensão do

tema da pesquisa e dos capítulos seguintes.

Capítulo 3: Estabelecimento dos objetivos da pesquisa e da formulação das hipóteses.

Capítulo 4: Desenvolvimento da estratégia de pesquisa, juntamente com o método

utilizado. Concepção do modelo de informações, constructos e seus

indicadores e os elementos correspondentes no modelo de análise

estatística. Cada constructo é explicado na sua composição e objetivos.

Detalhamento do plano operacional da pesquisa de campo com a adoção
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de duas modalidades de coleta de dados de campo, seus critérios,

expectativas de resultado e dificuldades operacionais.

Capítulo 5: Estudo e análise dos dados obtidos, iniciando com dados descritivos da

amostra e da análise dos relacionamentos possíveis entre variáveis e

finalizando com efetuar inferências estatísticas com regressão linear, o que

permite a generalização dos resultados amostrais e a obtenção de um

modelo de constructos que explica o interjogo entre os constructos

construídos em ambiente EIS. O modelo de constructos obtidos por

regressão linear é comparado com modelos em SEM (Structural Equation

Modeling) processados por Lisrel, construídos inicialmente como

protótipos orientadores da pesquisa. Resultados globais da pesquisa são

apresentados.

Capítulo 6: Conclusões finais da tese.

Capítulo 7: Sugestões de pesquisas futuras.

O restante do documento contém apêndices e a bibliografia utilizada na pesquisa.
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Capítulo 1. Introdução

Nos últimos anos, contemplamos uma diversidade de mudanças que está modificando o

mundo dos negócios, caracterizado por ambientes de turbulência crescente:

a) A globalização dos negócios, viabilizada pelo intenso desenvolvimento da

Telecomunicação e Tecnologias de Informação, propiciando grandes alterações no

modo competitivo das organizações (Prahalad, 1998; Arthur, 1999) e das nações

(Porter, 1990A; Zacarelli, 1995).

b) A reestruturação dos empreendimentos industriais (Benjamin, 1992) mediante a

quebra e mudanças de paradigmas administrativos (reengenharia, downsizing,

orientação a clientes, qualidade total, etc.) e inovações na área de serviços

(terceirizações de serviços, empresas virtuais, marketing na WEB ...).

c) A mudança global do nível e tipos de empregos (Rifkin, 1996), provocados pela

crescente automação e informatização, com as características preconizadas por Zuboff

(1994), demandando cada vez mais maior capacidade intelectiva dos executivos e

profissionais do mundo dos negócios.

d) A sociedade cada vez mais orientada para informações e conhecimento, com as

empresas, nos seus movimentos adaptadores às mudanças, buscando desenhar sistemas

e organizações flexíveis e utilizando sistemas especialistas, robots de conhecimento,

apoios e interações colaborativas (Barua, 1997), comunicação inter-empresas,comércio

eletrônico (Albertin, 1997), etc., o que forma um mercado praticamente eletrônico,

delineado por Malone (1992), e acelerando os processos competitivos com base em

tempo, caracterizados por Keen (1988).

Nesse contexto global, o papel dos sistemas de informação, em particular os de apoio

aos executivos e gerentes, adquire posição de maior importância ao preencher as

necessidades dos executivos por informações de apoio aos seus processos decisórios.

Na interação com os EIS, os executivos têm a possibilidade de modificar e melhorar



seus modelos mentais, resultando em ações precisas de controle e também de natureza

inovadora.

Nesse sentido, os executivos assumem cada vez mais o papel de agente de mudança, de

transformação e de inovação dos processos organizacionais e culturais dentro das

empresas (Watkins, 1999). Os EIS podem fornecer informações para o apoio aos

processos decisórios, em tempo real ou on-line programado no tempo, com todas as

dimensões e agregações possíveis para análise e tendo à disposição uma gama variada

de instrumentos analíticos, plotagem gráfica e de simulação.

Segundo Feigenbaum apud (Mcgraw e Harbison-Briggs, 1989) conhecimento é

informação que foi interpretada, aplicada e revisada. Neste mesmo livro, Mcgraw

classifica os conhecimentos em categorias: conhecimento declarativo, semântico,

procedural e episódico, mostrando tecnicas e métodos para a aquisição de

conhecimentos para o armazenamento, mapeamento e administração por computador,

incorporando-se também como software.

Conforme Zack (1999), trabalhos recentes em administração estratégica e teoria

econômica começam a focalizar internamente nas ·empresas os recursos e as

capacidades estratégicas, mais do que o tradicional posicionamento de produtos e

mercados, sendo o conhecimento e a aprendizagem esses novos recursos e capacidades

estratégicas, respectivamente.

Fleck (1997) entende que conhecimento pode ser interpretado como informação que

possui significado pelos agentes que possuem capacidade de aprender e adquirir

conhecimento. A interação dos executivos com as informações dos EIS permite a

emergência de um novo processo que corre em paralelo com os processos decisórios: os

executivos aprendem mais sobre os negócios e processos da empresa e do meio

ambiente (concorrência, tendências de mercado e conjuntura econômica, etc.).

Isso transforma os EIS em potentes sistemas de aprendizado com a incorporação de/

conhecimentos tácitos, informais, metaconhecimentos culturais, instrumentalida&s/e )
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conhecimentos formais de administração, categorias de conhecimento modeladas e

expressas por Fleck (1997).

Aplicando os conceitos e reflexões apresentados por Krogt (1998), os EIS consistem em

instrumentos de trabalho dos executivos e gerentes que, quando bem projetados, são

também sistemas de aprendizagem e de desenvolvimento pessoal. A própria natureza de

abrangência funcional das informações de gestão dos EIS propicia uma visão

compartilhada de metas em curto e longo prazos (planos estratégicos, painel de

controle, planos orçamentários ...), e a democratização das informações horizontal e

verticalmente na organização em decorrência do spread do EIS, conforme Glover

(1993), traz como conseqüência melhorias pessoais no campo motivacional, emocional

e de relacionamento com o ambiente físico e humano. Podemos apreciar a emergência

das cinco disciplinas preconizadas por Senge (1999B) para as organizações de

aprendizagem tleaming organizationsy:

liA longo prazo, desempenho supenor depende de aprendizagem superior. A

necessidade de entender como as organizações aprendem e aceleram essa

aprendizagem é hoje maior do que nunca."

Esta tese sustenta que o EIS é um poderoso instrumento de gestão que proporciona

ganhos em desempenho operacional e aprendizagem aos executivos e gerentes.

1.1. Importância do estudo

Como fatores que determinam a importância do assunto da tese, podemos citar:

1) Caracterização de tipologias envolvendo executivos/gerentes e tecnologias

utilizadas pelos EIS brasileiros.

2) Identificação dos estágios e utilização dos EIS nos processos decisórios das

empresas no mercado brasileiro.

3) Influência dos EIS no desempenho operacional (pessoal e grupal percebido) dos

executivos.
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4) Influência dos EIS na qualidade de informações das empresas.

5) Colaboração dos EIS na aprendizagem dos executivos e gerentes.

6) Fatores determinantes de sucesso dos EIS.

Os resultados deste estudo constituem-se de muito interesse para:

a) Melhorar a compreensão dos conceitos, disciplinas, processos, práticas e benefícios

esperados dos EIS, para os executivos e gerentes das empresas usuárias de EIS, assim

como para os demais constituintes, como fornecedores, consultores e

desenvolvimentistas de EIS.

b) Incentivar as organizações a investir nos EIS para maior competitividade em curto

prazo, diante do mercado cada vez mais competitivo e globalizado.

c) Estimular as organizações a investir nos EIS com conseqüências direta no processo

de aprendizagem dos seus executivos/gerentes, base de uma competitividade

sustentável em médio e longo prazos em suas organizações.

d) Fornecer subsídios para a pesquisa de processos decisórios numa abordagem

fenomenológica e multidisciplinar, integrada pelas informações de gestão. Essa

abordagem também poderá influir nas futuras direções relativas ao conteúdo

pedagógico e didático das escolas de administração.

e) Adicionar valor à formação de teoria sobre EIS.

1.2. Características da pesquisa de campo

Para a sustentação empírica da tese, uma pesquisa de campo referente à aplicação de

EIS foi efetuada em empresas localizadas no território nacional.

EIS é um tipo muito especial de sistema de informação que tem sido muito solicitado

pela alta e média administração das empresas no mercado brasileiro, por meio de
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informações informais. Temos pouco conhecimento de sua utilização pelas

organizações no ambiente brasileiro, seja pela mídia via imprensa, seja pelos estudos

acadêmicos, detalhando a sua estruturação interna de relacionamentos.

Na literatura norte-americana, temos alguns casos descritivos de utilização de EIS,

assim como de estudos estatísticos dos fatores determinantes de sucesso/fracasso dos

EIS, mas não existem relatos ou modelos exploratórios que mostrem como os EIS

foram desenvolvidos e utilizados e como ocorre o interjogo dos seus constructos

correspondentes fenomenologicamente.

No caso das aplicações de EIS no Brasil, a situação é mais crítica, tanto pela raridade de

seus estudos, pesquisas e artigos acadêmicos quanto por descrições, como por narrações

de casos práticos de implementação, inibidos muitas vezes, pelo fator de

competitividade das empresas.

Temos conhecimento (pela prática de consultoria e desenvolvimento de aplicações EIS

nos últimos sete anos) de que os EIS não estão somente apoiando os executivos, mas

que, pelo seu sucesso, servem também aos gerentes (alta e média gerência) que "tocam"

o negócio dia a dia. Essa difusão tecnológica dos EIS para ambientes mais gerenciais

propicia outras dimensões de análise, de caráter mais amplo do que somente aos

executivos. As tipologias de modelos mentais, processos de aprendizagem e de

utilização dos EIS tornam-se mais complexas e detalhadas e influem nos diversos níveis

ou tipos de benefícios e desempenhos operacionais das empresas.

Os EIS, portanto, caracterizam-se e diferenciam-se em complexidade e natureza de seus

constructos, muitos deles de natureza comportamental, cognitiva, organizacional e

político/social nas organizações (que operam com EIS), em contraponto aos sistemas

transacionais/operacionais cuja implementação é altamente estruturada e, na prática,

significa a automatização dos procedimentos organizacionais.

Segundo Zuboff (1992), a informatização pelos EIS requer a aquisição de capacidades

intelectivas diferenciadas, tais como: a) capacidade de pensar abstratamente, b)
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raciocínio indutivo, com a organização progressiva de modelos mentais e c) concepção

teórica dos processos.

A pesquisa de campo consistiu em um estudo de caráter exploratório, descritivo e

causal, buscando informações relativas ao uso de EIS nas empresas brasileiras e

procurando caracterizar tipologias dos executivos, gerentes e tecnologias de EIS

utilizadas, assim como estabelecer um relacionamento estatístico entre os principais

constructos que ocorrem nos processos de gestão empresarial. Esse relacionamento

estatístico é confrontado com hipóteses formuladas a priori, com o fortalecimento dos

aspectos teóricos dos EIS. Dessa forma, o modelo de relacionamento de constructos

perseguido pela pesquisa é resultado da análise dos impactos e relacionamentos entre

coostmcros, provocados pelo uso de EIS já em operação nas empresas.

A pesquisa foi realizada com base num questionário preenchido pelos usuários/

executivos principais e, mediante a validação de seus constructos componentes do

modelo de pesquisa e a análise dos dados coletados, trouxe informações de uso do EIS,

dos processos decisórios e das relações existentes entre os diversos constructos. No

final, infere estatisticamente resultados na forma de um modelo de relacionamento de

constructos que caracteriza o ambiente EIS.

Dessa pesquisa decorre um conjunto de constructos com base em literatura e pesquisas

anteriores disponíveis, a seguir delineado:

1. Domínio de constructos independentes

Características demográficas dos respondentes

Características organizacionais

Tecnologia EIS envolvida

Características ambientais

Características de projetos em EIS

Características de uso de EIS
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2. Domínio de constructos dependentes

Processos decisórios

Qualidade de informações de gestão

Aprendizagem

Caracterização de desempenho operacional

Avaliação de sucesso e fracasso de EIS

Cada constructo foi projetado com um conjunto de sete a oito itens, em que cada item é

uma escala Likert (a maioria) ou itens de múltipla escolha, de natureza intervalar ou

nominal. A análise dos dados coletados e os resultados da análise estatística estão

descritos no capítulo 5.
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Capítulo 2. EIS e seus contextos

2.1. Introdução

A evolução do EIS, como um sistema de informação desenhado especificamente para o

apoio às decisões dos executivos das empresas, pode ser analisada em contextos

diferentes conforme indica a Figura 1, considerando-se seus principais fatores de

influência e de determinação:

1. Um contexto mais restrito de análise, referindo-se ao próprio contexto tecnológico de

sistema de informação e sua evolução, observando-se os diversos tipos de software, tais

como:

RDBMS (Ullman, 1982; Yong, 1983; Gane, 1986)

SIT, ERP (Davis, 1974; Meirelles, 1994)

DSS(Decision Support Systems) (Sprague, 1996; Gray, 1994; Rockart, 1986;

Rockart, 1988)

OLAP(On-Line Analytical Processing) (Thomsen, 1997; Eckerson, 1996)

DW (Datawarehouse) (Kimball, 1996; Inmon, 1993)

DM (Datamining) (Newquist, 1996; Moxon, 1996)

BI (Business Intelligence) (Malzoni, 1998A; Malzoni, 1998B)

A análise será desenvolvida em termos das próprias características funcionais dos

softwares.
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Figura 1- EIS e seus contextos

Legenda:

WEB = Ambiente Internet Gráfico
SIT = Sistemas de Informação Transacional
DSS = Decision Support Systems
DW = Datawarehouse
OLAP= On-Line Analytical Processing
BI = Business Intelligence
DM = Datamining
EIS Executive Information System

2. Um contexto mais amplo, o ambiente organizacional, com características

multidisciplinares (e que envolve o tecnológico), abrangendo elementos ,processos e

áreas de conhecimento (organizações, executivos, gerentes, conceitos , estratégias

competitivas e colaborativas) que, em interação mútua, determinam em grande parte,

como num processo dialético, a evolução dos softwares subjacentes aos sistemas de

informação.

Estas áreas de conhecimento são:
, .

• Processos decisórios (Anthony, 1965)
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• Aprendizagem ou organizações que aprendem (Senge, 1990)

• Estratégias, competitividade, ameaças e incertezas (Porter, 1990A; Prahalad, 1998;

Zack, 1999)

• Qualidade e determinação de informações de apoio para gerentes/executivos

(Watson, 1997)

• Executivos - personalidade, caracterização funcional e habilidades analíticas

(Mintzberg, 1975; Vries, 1984; Vries, 1987; Kotter, 1982; Rockart, 1988)

• Incorporação do uso da informática no ambiente de trabalho - Informate/ Automate

(Zuboff, 1992; Zuboff, 1994)

Na análise evolutiva dessas entidades pelas suas características funcionais, incluíram-se

reflexões relativas às interfaces (softwares, dispositivos tecnológicos de TI,

procedimentos, técnicas e métodos) que fazem a mediação entre TIs, subjacentes aos

sistemas de informação específicos de apoio, e os executivos.

2.2. Histórico evolutivo e definições de EIS

2.2.1. Breve histórico de EIS

EIS representa um caso específico e diferenciado na evolução dos sistemas de

informação e possui um contraste de origem com relação aos Sistemas de Informação

Gerencial (SIG) (Davis, 1974). Para compreendermos essa diferença na sua origem, é

necessário examinarmos o seu desenvolvimento histórico, apresentado a seguir.

Nos tempos em que o mainframe era a tecnologia dominante no mercado brasileiro, de

1960 a início de 1980, as aplicações no computador eram basicamente os sistemas de

informação transacionais, tais como folha de pagamento, contabilidade, faturamento,

etc., constituindo a chamada "Era do Computador". Em contraste, as aplicações de 1980

até hoje caracterizam uma época chamada de "Era da Informação" (Synnot, 1987).

Tais sistemas de informação transacionais processavam as transações básicas das

organizações, como as transações de nota fiscal, lançamento contábil, pedidos, contas a
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pagar, etc. Por longo tempo, em paralelo com o funcionamento dos sistemas

transacionais, elaboravam-se cálculos e reformatações em sistemas ou procedimentos

manuais à parte das informações agregadas para a gerência/diretoria.

Acompanhando o processo de descentralização das organizações, as empresas

perceberam que teriam de descentralizar ou distribuir os seus processos de acesso às

informações, como podemos observar em Synnot (1987). No mercado, por intermédio

dos fornecedores de software, foi-se consolidando a idéia de que os próprios usuários

finais seriam capazes de acessar os bancos de dados centrais para o seu próprio uso ou

mesmo para agregar informações e passar para frente.

São os processos denominados End-User Computing (Hendersen, 1984) ou computação

pelo usuário final. Para apoiar esses processos, a área de Informática criou os chamados

Centros de Informação (Meirelles,1994), que são células de trabalho destinadas a ajudar

os usuários finais nos procedimentos de acesso às informações transacionais ou na

manipulação de softwares especializados em geração de relatórios.

Tais softwares eram chamados de geradores de relatórios ou de DART (Direct Access

and Reporting Tool) ou, então, eram as linguagens de consulta próprias de cada

linguagem de quarta geração ou SQLs dos RDBMS (Gane, 1986).

Naquela época, as informações transacionais eram agregadas convenientemente pelas

dimensões requeridas, por métodos computacionais e/ou procedimentos manuais em

paralelo e distintos de suas bases transacionais. Surgiram também os softwares para

downloading (descarga) das informações para arquivos em ambiente dos

microcomputadores da gerência média, permitindo, a partir das novas manipulações

com softwares como Dbase, Lotus123, Excel, Paradox, etc., construir bases de dados

pessoais.

Conforme Meirelles (1944, p. 547), acerca da computação pelo usuário final, temos:
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"Além do retorno na eficiência e eficácia do indivíduo, observa-se que a médio
e longo prazo, o real valor da computação orientada pelo usuário final recai no
aprendizado acelerado, por parte do usuário, sobre como fazer o seu trabalho,
descobrindo abordagens inovadoras para tarefas que realmente podem
transformar a natureza do trabalho realizado. Esse aumento de conhecimento é
em síntese o maior benefício de todos."

Nesse período, foram surgindo as primeiras pesquisas em torno do tema DSS ou SAD,

com a formação gradativa mais teórica de aplicações DSS para a gerência média.

Embora o conceito de DSS tivesse iniciado por volta de 1975 (com os mainframes) foi

com as planilhas eletrônicas e suas aplicações e métodos orientados a modelos, como os

de Keen (1980) e Grajew (1978) que ele ganhou popularidade.

Foi em 1982, num artigo na HBR, de janeiro/fevereiro, intitulado "The CEO Goes On-

Line" , por John F. Rockart e Michael Treacy, que se enfatizou o EIS como instrumento

de apoio aos executivos, pois, naquela época, segundo narra Mintzberg(1975), os

executivos davam pouca importância à informação "hard" (que são as informações

normalmente emitidas periodicamente em relatórios mensais de planejamento e controle

de empresas, obtidas das bases de dados transacionais) sobre a empresa e, sim, à

informação "soft", como inputs especulativos, intuitivos, informais, impressões

nebulosas, sentimentos sobre outras pessoas, etc., relativa às suas organizações,

conforme explica Watson (1997).

Nesse mesmo artigo, os autores mostram, com exemplos praticos de 16 CEOs de 16

empresas, a tendência dos executivos norte-americanos em acessar de forma regular

informações "hard" de gestão diretamente dos computadores.

Desde então, surgiram mais relatos de uso de sistemas de informação diretamente por

parte dos CEOs das organizações norte-americanas, tais como Manuco, Wellness,

Smokestack, International Products, Toy Electric (Levinson, 1984).

No ambiente brasileiro, a utilização direta de informações de gestão pelos executivos

por meio dos microcomputadores iniciou-se com o emprego de linguagens de consulta

diretamente ligadas aos bancos de dados hierárquicos ou em rede, como !MS,
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ADABAS, IDMS, SUPRA (Atre, 1980) ou mesmo os relativamente novos RDBMS,

como Oracle, Ingres e DB2. As poucas aplicações de EUC (End User Computing) com

linguagens de consulta não avançaram, pois as consultas (ainda que pré-gravadas como

procedures) disparadas diretamente pelos executivos, com valores parametrizados e em

tempo real, simplesmente paravam os mainframes, principalmente por contenção de

disco.

Isso tudo ocorna mesmo com a ajuda dos Centros de Informação. Os softwares

especializados de EIS, naquele período, Commander e Pilot, eram de natureza esotérica

e de domínio restrito aos próprios fornecedores, e as aplicações eram consideradas de

luxo e caras. Tanto as bases de dados como o software de apresentação eram

proprietários.

Nas décadas de 1980 a 1990, a indústria de computadores e de software concentrou-se

no processo de àownsieing dos mainframes para ambientes cliente/servidor que, além de

propiciar ganhos financeiros e operacionais, como podemos perceber em Guengerich

(1994), trouxe um questionamento com relação à qualidade das aplicações

transacionais, abrindo um caminho de ajuste ou implementação de novos sistemas

transacionais.

Somente após a maior estabilidade dos hardwares dos mainframes para redes

cliente/servidor, em conjunto com implementações mais estáveis dos aplicativos básicos

das empresas, as organizações mais avançadas começaram a alocar recursos para gerar

informações de gestão diretamente aos computadores dos CEOs.

Assim, notamos que as implementações de EIS começaram em 1990 e ocorrem até

hoje, com esporádicas notícias provenientes de revistas especializadas em tecnologia

(Byte, Computerworld, PC Magazine) como expressa o Information Technology

Manager de uma multinacional em um artigo da Computerworld intitulado "Opção pelo

EIS" (1997):
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"A empresa precisa de um sistema de informação atualizado diariamente e

disponível 24 horas por dia [...] o ambiente permite fazer simulações e

avaliações de impacto dos negócios da empresa, chamando a solução adotada

de um "everybody information system", [...] e integra DSS com EIS."

Nesses últimos dez anos, tanto pelas aplicações transacionais mais estáveis como pelas

sucessivas aplicações dessa nova onda de ERPs, as implementações de EIS tiveram um

aumento significativo.

Mais precisamente, nestes últimos três anos, a demanda pelos EIS esteve crescente,

principalmente por determinantes ambientais (globalização das economias gerando

maior competitividade entre empresas transnacionais e os grandes grupos empresariais

brasileiros). Sua evidência pode ser sentida pela entrada no mercado brasileiro de novos

fornecedores e produtos de EIS, tais como SAS, Business Objects, Cognos, Seagate,

Hyperion, Vision, Express, Insight, para citar os mais destacados, permanecendo

Commander, Pilot e Forest & Trees como produtos mais utilizados no Brasil no

momento, o que praticamente adere às conclusões da pesquisa realizada por MeirelJes

(1999), com exceção da queda de utilização do Commander.

Observamos que são raros os estudos sobre projetos e implementações de EIS. Com

exceção de um estudo recente (Damiani, 1997), descrito no item 2.4., os demais são

artigos em mídia especializada nesse assunto e são relatos provenientes de

gerentes/diretores de Informática, com uma abordagem institucional sobre a empresa

que representam.

Vale enfatizar que esse estudo tem como objetivo básico trazer à apreciação pública,

acadêmica e profissional os efeitos decorrentes da utilização dos EIS, por meio da

percepção dos seus próprios usuários, configurando uma situação de informatização

(informate) do trabalho diário dos executivos (Zuboff, 1992).

2.2.2. Definições de EIS
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As definições evolutivas de EIS são muito importantes, pois tentam expressar com

precisão, a cada instante considerado, o escopo desse tipo de sistema de informação,

ainda que seja tarefa muito complexa.

Por exemplo:

Um conjunto de planilhas que fornece informações mensais de desempenho operacional

de uma empresa é um EIS?

Um conjunto de informações mensais dos balanços patrimoniais e seus pertinentes

índices financeiros é um EIS?

Um conjunto de informações extraídas do mainframe e processadas em ambiente cliente

com Dbase ou Access, com relatórios de página cheia, de informações de venda por

região, por produto, por cliente, por fábrica, é um EIS?

Ou são Sistemas de Informação Gerencial?

Vejamos, a seguir, algumas definições de EIS:

"EIS é um sistema orientado intensivamente a dados, desenhado para prover
informações para o uso dos executivos visando melhorar as atividades de
análise, planejamento e controle gerenciais." (Rockart e Treacy apud Rockart,
1988, p.lS)

"ESS consiste no uso rotineiro de um terminal de computador para qualquer
função de negócio. Os usuários são o CEO ou um membro da equipe da alta
administração, reportando-se a ele ou ela. ESS pode ser implementado a nível
corporativo ou divisional." (Rockart, 1988, p.16)

"EIS é um sistema baseado em computador projetado para preencher as
necessidades dos executivos e para eliminar a necessidade de intermediários."
(Turban e Schaeffer apud Elliott, 1992, p.7)

"Um sistema computadorizado que provê os executivos com fácil acesso a
informações internas e externas que são relevantes aos seus fatores críticos de
sucesso." (Watson, 1997, p. 3)

"Um EIS pode ser definido como um sistema computadorizado que provê os
executivos com informações que são relevantes às suas atividades." (Walstrom,
1997A, p. 77)
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"Sistemas de Informação com base em computador, para executivos e gerentes-
chave, provendo-os com capacidades tecnológicas sofisticadas, para o apoio às
suas funções de comunicação, coordenação, planejamento e controle." (Bajwa,
1998, p. 9)

"Um EIS é um sistema de informação com base em computador, moldado para
preencher as necessidades de informação dos executivos, provendo informações
internas e externas numa variedade de formatos significativos aos usuários-
executivos." (Kroeber e Watson, citados por Rainer, 1989, p. 6)

"Sistema com base em computador, que, sob o controle direto do executivo,
fornece ao executivo as informações de status (posição) sejam internas ou
externas à organização." (Frolick,1991, p. 3)

Embora as definições sejam úteis, podemos entender melhor o EIS se considerarmos

suas características. Assim, adaptando Watson et al. (1997), podemos definir os EIS da

seguinte forma:

1. São customizados para usuários executivos de forma individual.

2. Provêem informações críticas e importantes da empresa, seja em nível corporativo,

divisional ou unidade de negócios.

3. Categorizam as informações por posição, tendências, exceção, comparação, histórico,

provenientes dos cubos de informações (Thomsen, 1997), que por sua vez decorrem das

bases transacionais. Incluem informações derivadas originárias de software de análise

de dados (OLAP).

4. Extraem, filtram, manipulam, condensam e administram os dados que vêm de suas

fontes de dados (Kimball, 1996).

5. Permitem que sejam efetuadas operações de drill down and drill up, de forma que as

informações podem ser vistas de maneira mais ou menos agregadas, com possibilidades

de navegação entre elas. Operações de cross (apresentação cruzada ou matricial entre

dois eixos de informações) também são demandadas.

6. Acessam e integram dados provenientes de fontes internas e externas.

7. Tornam possível que a interface com o executivo seja amigável, intuitiva, de

preferência para uso sem treinamento.

8. São utilizados pelo executivo, sem intermediários.
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9. Dispõem de telas com apresentações simultâneas de números, textos, gráficos e

imagens.

EIS e ESS são termos que muitas vezes são utilizados sem distinção. EIS refere-se a um

suporte de informações de gestão, enquanto ESS inclui, adicionalmente, suportes, tais

como:

10. Suporte para comunicação eletrônica (e-Mail; teleconferência, voice-Mail, Internet,

Web-Casting ...).

11. Capacidades de análise de dados (planilhas eletrônicas, linguagens de consultas,

softwares de simulação, softwares estatísticos ...).

12. Capacidades de automação de escritório (processadores de texto, processadores de

comunicação e trabalho grupal...).

13. Instrumentos de organização pessoal (Human Networking (Savage,1990);

Vavra, 1992), agendamento pessoal e grupal).

Neste estudo, no entanto, utilizaremos a denominação EIS, por ser um nome mais

conhecido, com todas as funções do ESS.

2.3. EIS e seu contexto tecnológico

2.3.1. EIS e as Tecnologias de Informação

Com pequenas alterações de Benjamin (1992), prevê-se, para o ano 2000, a seguinte

tipologia de aplicações:

1. Sistemas de operação dos negócios

São os tradicionais sistemas transacionais praticamente automatizando os processos

básicos das empresas, com o mínimo de intervenção humana.

2. Sistemas de repositório de informações
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Incluem todos os sistemas de informações de gestão para a alta e média gerência

(DSSIEIS/MSSIBI) com a utilização intensiva de modos gráficos da interface homem-

máquina (Windows e aplicativos), multimídia, assistentes espertos (expert agents ou

infobots) e bases de modelos e técnicas de análise de dados incorporados aos módulos

de acesso às bases de dados, de todos os tipos e origens (operacionais, dimensionais e

histórico-temporais), de conteúdos (valores simples dos processos transacionais, valores

derivados ou agregados) e de formatos (texto, imagens, gráficos e vozes).

3. Sistemas de apoio pessoal e colaborativo

São sistemas que objetivam ajudar todos os tipos de usuários, compreendem desde

instrumentos de automação de escritório (processadores de textos, planilhas, acesso a

bases externas, acesso a bases de noticiários eletrônicos, agendas e human networking,

etc.) a sistemas colaborativos (softwares de e-Mail, teleconferência, acesso a WEB,

etc.).

2.3.2. EIS e os sistemas de informação para executivos e gerentes

2.3.2.1. Introdução, tipologia e contraste com SIT e DSS

A compreensão do EIS passa pela análise do conceito de Management Information

System (MIS) ou Sistemas de Informação Gerencial (SIG). Para alguns autores, o SIG

inclui também os Sistemas de Informação Transacionais (ou Operacionais, por

referenciarem as operações básicas de uma empresa) (Meirelles, 1994; Davis, 1974).

Assim, o conceito do MIS abrange o apoio de sistemas de informações para:

a) Processos de controle operacional

b) Processos administrativos.

18



Um MIS, conforme Davis (1974), conteria os seguintes elementos físicos:

1- Hardware de computadores

2- Software

a) Software básico

b) Software de apoio (DBMS ...)

c) Programas de aplicação (em Cobol, Basic ...)

3- Banco de dados

4- Procedimentos

5- Pessoal operacional (área de Informática)

Os processos de controle operacional referem-se a atividades administrativas com a

formação das bases de dados básicos, como pedidos, notas fiscais, lançamentos de horas

de mão-de-obra, etc, além de abranger também as atividades de processamento de

transações e conseqüente processamento de relatórios e consultas para o exercício de

controle operacional.

Os procedimentos relativos a essas transações são normalmente automatizados nos

programas dos sistemas de informação com base em computador (SIT) e que,

atualmente, na sua versão mais moderna na forma de produtos, são denominados de

Enterprise Resources Planning (ERP) sistemas integrados de informação.

Os processos administrativos incluem todas as atividades de administração empresarial

e em particular os processos decisórios da média e alta administração. Dessa forma, o

MIS, na conceituação de Davis, abrangeria todos os processamentos de informação

requeridos para a gestão das atividades empresariais.

Nas décadas de 1960 a 1980, a grande maioria de empresas operavam com o conceito

funcional por departamentos (ainda muito vigente hoje em dia), de forma que o MIS

poderia ser visto como uma federação de sistemas de informação funcionais e muitas

vezes com suas próprias bases de dados (Davis, 1974).
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Construímos, na Figura 2, uma agregação (Smith e Smith, 1977 ) da dimensão Função

ou Processos, segundo Hammer e Champ (1993) ao clássicoframework de Scott e Gory

(1971) com as dimensões de tipo de decisão versus tipos de atividade administrativa.

A dimensão Função/Processos é muito importante nessa agregação, pois a estrutura

organizacional varia muito em função dela e oferece uma série de atributos sobre

entidades que se inserem no tratamento das multidimensionalidades processadas pelos

OLAPs (Kimball, 1996; Thomsen, 1997). Desse modo, temos as três dimensões:

• Funções/processos (Davis, 1974)

• Tipos de decisão (Simon apud Scott e Gorry, 1971)

• Tipos de atividade administrativa (Anthony,1965)

que determinam os principais tipos de sistemas de informação:

a) Sistemas de Informação Transacional (SIT) - processa as transações básicas.

b) Sistemas de Informação para Gestão (MIS) - processa informações para todas as

atividades de planejamento e controle das operações. O MIS pode ser composto de:

bl) Sistemas de informação gerencial (SIG)

b2) Sistemas de apoio à decisão (SAD/DSS)

b3) Sistemas de apoio a executivos (EISIESS)

As funções organizacionais são classificadas de acordo com a Teoria de Administração

(Motta, 1996), definidas segundo sua responsabilidade de atuação organizacional e

variam conforme a indústria. Exemplos seriam: Marketing, Comercial/Vendas,

Recursos Humanos, Produção, Suprimentos, Finanças, Custos, Despesas, Qualidade,

etc.
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Figura 2 - As dimensões dos sistemas de informação
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As funções organizacionais são classificadas de acordo com a Teoria de Administração

(Motta,1996), definidas segundo sua responsabilidade de atuação organizacional e

variam conforme' a indústria. Exemplos seriam: Marketing, Comercial/Vendas,

Recursos Humanos, Produção, Suprimentos, Finanças, Custos, Despesas, Qualidade,

etc.

A dimensão Planejamento e Controle de Atividades (Anthony, 1965) estabelece um

modelo para a função de controle gerencial. Determina urna tipologia de atividades

gerenciais de controle classificadas em três categorias, suficientemente distintas em

natureza de tal forma a requerer o desenvolvimento de diferentes sistemas..
. .' í~

i;

A primeira categoria de atividades éa do Planejamento Estratégico, que consiste em um

processo de estabelecer as metas organizacionais e as políticas 'para a aquisição e

disposição de recursos necessários para o seu atingimento. Normalmente, esse processo
.',

é executado por pequeno número de pessoas de alto nível as quais trabalham de forma

não repetitiva e criativa.
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No continuum dos processos administrativos, ternos a categoria do Controle Gerencial,

em que os gerentes asseguram a eficiência e eficácia com que os recursos são utilizados,

sendo uma atividade interpessoal intensa.

A terceira categoria é a do Controle Operacional, que comsiste em garantir que as

atividades (sustentadas pelos recursos) sejam executadas eficiente e eficazmente. A

principal diferença entre o controle operacional e o gerencial reside no fato de o

controle operacional referir-se à execução de atividades enquanto o controle gerencial

diz respeito às pessoas.

A terceira dimensão refere-se aos diversos tipos de Processos Decisórios, classificados

em três categorias (Simon apud Scott e Gorry,1971). Num extremo, ternos os processos

decisórios totalmente estruturados e, do outro, processos decisórios totalmente não

estruturados, passando, neste continuum entre extremos, os processos denominados

semi-estruturados.

Do ponto de vista dos sistemas de informação possíveis de serem caracterizadas pelos

três eixos, conforme explicitado na Figura 2, podemos classificá-los em:

• Sistemas de Informação Transacionais: sistemas computadorizados que processam

transações ou operações básicas da empresa, tais corno abertura e baixa de pedidos,

geração de notas fiscais, baixa de contas a receber, etc. Esses sistemas, quando bem

planejados, estão concentrados no composto:

- Procedimentos estruturados básicos das empresas.

- Processos básicos contendo a base de informações para o controle operacional.

- Informações integradas conforme os processoslfunções organizacionais.

Esses sistemas, se bem implementados, praticamente não necessitam de intervenção ,.

humana, a não ser a alimentação de dados.

-:
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• Sistemas de Informação para Gestão: sistemas que se caracterizam como um

conjunto de informações de gestão integrado aos processos de gestão, que nesse

caso, podem aderir completamente ao modelo básico de Anthony. Seguem as suas

subcategorias:

a) Sistemas de Informação Gerencial

Apóiam os processos de controle operacional, são estruturados e, em muitas

organizações, são os relatórios gerenciais do tipo: total de faturamento por cliente, por

fábrica, por produto, etc. Por terem um histórico, os relatórios são normalmente

preenchidos com muitas colunas de informação. Num enfoque mais moderno, os SIG

podem utilizar as multidimensões, visões de informação em telas, drill down e esquema

de navegação.

As informações de controle nos SIT e SIG diferenciam-se entre si pelas aderências aos

modelos de informação correspondentes, isto é, no SIT, temos o modelo das bases

normalizadas enquanto, no SIG, há os modelos de dados não-normalizados e

multidimensionais.

b) Sistemas de Apoio à Decisão

Podem ser caracterizados da seguinte forma (Keen, 1980):

1. Um DSS é definido em termos da "estrutura da tarefa" que dá apoio.

2. DSS requer uma estratégia baseada na evolução e técnicas middle out com extensão ~

ao modelo evolutivo de Grajew e Tolov Jr. (1978).

3. DSS apóia o processo cognitivo do tomador de decisão.

4. DSS reflete uma estratégia de implementação de softwares amigáveis para tornar os

computadores úteis aos gerentes.
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Assim, os DSS pressupõem a utilização de softwares amigáveis para buscar

informações nas bases de dados e o seu conseqüente e imediato uso com software de

análise de dados aritméticos e estatísticos, técnicas de pesquisa operacional,

comparativos numéricos e gráficos (Keen,1980).

Vejamos outra definição de DSS:

"Um Sistema de Apoio à Decisão é um sistema interativo que provê o

usuário com fácil acesso a modelos de decisão e dados a fim de apoiar

processos semi-estruturados e não-estruturados de tomada de decisão."

(Watson et al.,1997, p. 263)

Atualmente, o maior representante de software para DSS reside nas planilhas

eletrônicas, muito práticas na parametrização das cadeias de cálculos, análise de

sensibilidades, atingimento de metas, tabelas dinâmicas, etc. Um conjunto de exemplos

de atividades (conseqüentemente, os seus subjacentes sistemas de informação) pode ser

observado na Figura 2.

c) Sistemas de Apoio às Decisões Executivas

São sistemas de informação projetados para dar apoio às atividades e processos

decisórios dos executivos. Neste apoio, os EIS mobilizam e atualizam os modelos

mentais dos executivos.

Podemos imaginar que as estruturas organizacionais e seus sistemas de informação

podem variar à medida que esses três eixos forem mudando, conceitual e

operacionalmente, ao longo do tempo, mediante a incorporação de novos tipos de

funções ou processos, de atividades gerenciais e de estrutura de processo decisório ou

mesmo com a adição de outros eixos evolutivos (dimensões), tais como:
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• Tecnologia de Informação e Telecomunicação (Yong, 1992)

• Estilos cognitivos de decisão (Smith, 1988; Singh, 1998; Kuo, 1998;

Hollingsworth, 1993)

• Aprendizagem organizacional (Argyris, 1977; Senge, 1990; Robin, 1998; V
Fullmer, 1994)

2.3.2.2. Sistemas de apoio a decisões executivas (EIS)

EIS (Executive Information Systems) teve como pensamento seminal o artigo "The CEO

Goes On-Line", por Rockart e Treacy (HBR, JaneirolFevereiro de 1982), que, por meio

de análise efetuada em 16 empresas, caracterizou e cunhou o nome EIS, como um novo

tipo de sistemas de informação.

EIS, na época, era definido como tendo por objetivo comum prover os executivos

(seniores) acesso a maiores quantidades de informação sobre variáveis de negócios,

financeiros e não-financeiros, ao longo do tempo (orçado versus atual, mês a mês,

usualmente cinco anos e projeções anuais futuras) e por unidade de negócio,

introduzindo o termo The Data Cube, que, modernamente, corresponde ao conceito de

"cubo multidimensional" das informações de gestão (Thomsen, 1997).

Os EIS daquele período, descritivos, utilizavam dois métodos de uso:

a) Acesso (leitura) às informações de status (portanto estruturado) do negócio.

b) Análise pessoal das informações por meio de ferramentas (software) de análise de

dados, tais como indicadores (razões), extrapolações com projeções para o futuro,

gráficos de tendências e modelos de simulação. Portanto, era necessária e evidenciada

uma certa habilidade pessoal na manipulação dos dados. Naquela época, o acesso às

informações transacionais para fazer essas análises era efetuado pelas linguagens de

quarta geração, tipo FOCUS, RAMIS-Il, NOMAD.
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Posteriormente, Levinson (1984) estendeu o conceito de EIS para ESS (Executive

Support System) com a inclusão de funções de automação de escritório para o executivo

(apoio pessoal e ferramentas de comunicação) às funções de acesso e análise de dados.

Com o tempo, o termo EIS abarcou o termo ESS. Assim, a definição de EIS

compreende:

a) Acesso a informações de gestão, com multidimensionalidade.

b) Ferramentas de apoio pessoal (planilhas, agendamento, base de contatos ...).

c) Ferramentas de comunicação (acesso a bases externas, WEB-Casting, e-Mails ...) com

uma forte orientação para dados, não mais incluindo orientação para modelos,

característica principal dos DSS.

Uma abordagem integrando os diversos tipos de sistemas de informação, conceitos e

experiências práticas pode ser observada na Figura 3.

Os sistemas de informação transacionais evoluíram para os ERPs. Há um

desenvolvimento natural dos EIS no nível tecnológico, incorporando funções de DSS,

seja com o surgimento de produtos de software de extensão aos produtos EIS - por

meio de análises de impacto do tipo: "Se aumentarmos 10% no preço de venda da linha

de produtos X, com diminuição das despesas da conta Y, o que isto significa no final

dos meses, em termos dos resultados operacionais/financeiros da empresa ?" - , seja

com a filtragem e transposição de informações da base multidimensional do EIS para

um instrumento analítico semelhante às planilhas eletrônicas.

Por exemplo, os sistemas de software OLAP trazem, na sua origem de DSS, a

necessidade dos executivos em modalidade on-line, de efetuar análise de dados. Na

maioria das vezes, é uma análise de percentuais e taxas (razões) e de outras operações

entre itens de informações provenientes das bases de dados operacionais e pode ser

resolvida de imediato pelas linguagens de acesso (antigamente, as linguagens de quarta

geração e, atualmente, pela linguagem SQL e suas extensões ou encapsulamento dessas

últimas em linguagens proprietárias). Uma vez no ambiente EIS, poderiam ser
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endereçados a outros ambientes especializados para modelagem como as planilhas

eletrônicas.

Nos desenvolvimentos recentes dos últimos cinco a oito anos, houve uma tendência de

se padronizar certas funções nas linguagens OLAP, por regras emitidas pelo Dr. E. F.

Codd, autor da teoria dos bancos de dados relacionais, que, reconhecendo a inadequação

da linguagem SQL para ser manipulada diretamente pelos executivos, formulou regras

para as linguagens de acesso às bases de informações de gestão, cujo resumo vem a

seguir e a descrição integral no Apêndice A.

1. Visão conceitual multi dimensional

2. Transparência no acesso a múltiplos tipos de dados

3. Acessibilidade com schema lógico do usuário

4. Emissão de relatórios com desempenho, independentemente do número de dimensões

5. Arquitetura Client/Server aberta

6. Dimensionalidade genérica

7. Manipulação dinâmica de matrizes esparsas

8. Suporte multiusuário

9. Operações devem ser válidas cruzando as dimensões

10. Manipulação intuitiva dos dados (do tipo drag and drop)

11. Relatórios em árvore, com escolhas parciais

12. Níveis dimensionais e de agregação ilimitados

Tais regras influenciaram o desenvolvimento de linguagens OLAP como EXPRESS e

outras. Podemos notar que as regras se referem mais às facilidades de acesso a dados

nas bases transacionais ou Datawarehouses e menos às técnicas analíticas de maior

complexidade.

A tecnologia de banco de dados criou algoritmos que permitem o armazenamento e

busca de grandes bancos de dados de forma lógica, sem o auxílio específico de

hardwares especializados como Teradata, e propiciou o surgimento de produtos

chamados Datawarehouse, objetivando o armazenamento de dados históricos de uma
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corporação. Com as dificuldades de sua implementação, principalmente no aspecto de

tempo e de compreensão por parte da alta direção quanto ao retorno do investimento,

surgiram os Datamarts, cujos dados estariam mais orientados funcionalmente por

departamento. Tanto os Datawarehouses como os Datamarts são tecnologias orientadas

para dados.

Além disso, produtos recentes de Datamining de fornecedores como Cognos, SAS,

SPSS estão sendo lançados no mercado (Watterson, 1995; Hof1and, 1997),

incorporando técnicas de análise estatística e redes neurais, visando, principalmente, o

mercado de marketing e suas estratégias, na busca de soluções que compreendam

melhor o comportamento dos consumidores. Nessa área de Datamining, é bastante

ilustrativo o famoso exemplo da correlação entre compras de fraldas para bebês pelos

maridos com compras de latas de cerveja, levando os vendedores a colocarem as

mercadorias uma ao lado da outra, com o aumento pronunciado de vendas. Podemos

encontrar explicações sobre redes neurais e diversas aplicações em Almeida (1995), nas

áreas de finanças e marketing. Destacamos aplicações em previsão e avaliação de riscos

(crédito, inadimplência, seguros, hipotecas e papéis financeiros) e simulações do

comportamento (e perfis) do consumidor face a novos produtos.

, I

Os softwares de Datamining, aLAP (ênfase em técnicas analíticas) e Datawarehouse e

Datamart (ênfase em volumes históricos de dados), por questões de diferencial

competitivo de mercado, trazem suas próprias interfaces com o usuário, incorporando

muitas vezes técnicas proprietárias de acesso a dados por meio de bases

multidimensionais (que podem ser baseadas em cliente ou servidor), antes de acessar os

bancos de dados visados.

No entanto, a problemática de atender bem e com interface confortável os executivos"

permanece a mesma dos EIS/DSS. A diversidade de produtos e de nomes de produtos é

certamente uma estratégia de marketing de tipos de produtos (Prahalad e Hammel,

1995), e, com o tempo, a aceitação no mercado acabará por unir todo o conjunto de

softwares (vide Figura 3) numa só categoria, que é prover informações de gestão para

executivos, gerentes e profissionais especializados em análise de informações.
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Essa tentativa de unir o conjunto todo é bastante recente, lançada com o nome de

Business Intelligence, que tenta, a partir de um nome mais agradável (Manzoni,1998)

aos executivos, aumentar mais as vendas nesse mercado de informações de gestão para

os executivos, iniciado por EIS/DSS.

Nessa evolução desde os EIS/DSS até os SBI, os conceitos iniciais de EIS/DSS foram

acrescidos de:

a) Técnicas simples de análise de dados (aritméticos).

b) Técnicas mais complexas de análise estatística de dados.

c) Técnicas de redes neurais (principalmente aprendizado).

d) Técnicas e métodos de armazenamento e acesso a grandes volumes de informações,

com performance em real time, on-Iine e batch.

e) Bases de dados com as dimensões necessárias de agregação e navegação.

f) Técnicas mais aprimoradas de interface com o usuário executivo (interfaces gráficas e

WEB).

Esse aumento de funcionalidades e de técnicas incorporadas ao EIS/SBI tem como

conseqüência um aumento da tipologia dos usuários abrangidos, passando dos

executivos (exclusivamente) para gerentes e profissionais especializados.

Há evidências na prática de que, nesse tipo de sistemas para executivos/gerentes e

atualmente para profissionais especializados em análise de dados (garimpagem de

dados), os fornecedores, com os seus desenvolvimentos e lançamentos de produtos no

mercado, têm superado em quantidade e velocidade as pesquisas acadêmicas e

profissionais; primeiramente, por conhecerem os seus benefícios aos usuários

executivos e agirem de conformidade com estratégias de criação de mercados para os

seus produtos, para, em seguida, possibilitarem a construção teórica dos EIS/DSS, cuja

pedra fundamental foi lançada por Rockart, Scott e Treacy da Sloan Management

School, 17 anos atrás.
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Figura 3 - Abordagem de integração dos softwares para gestão

Entretanto, as perguntas principais ainda permanecem centradas nas questões seguintes:

1. Como estão as aplicações EIS nas organizações e ambiente brasileiros? (Questão

mais geral)

2. Quais são os principais aplicativos dos EIS nas organizações?

3. Como são as organizações que utilizam EIS, em termos de uso de informação e

4. Quais são as características principais de projeto de EIS?

"I
t:

i6. Quais são os principais processos decisórios apoiados pelos EIS e

I
em que

ambiente?

5. Como os EIS estão sendo utilizados? Com que intensidade?

intensidade?

7. Os executivos, ao interagirem com os EIS, sentem que melhoraram os seus próprios
'I

desempenhos, propiciando, portanto, melhores resultados às suas empresas?

8. Os EIS propiciam aprendizagem aos executivos/gerentes? Single-loop, double-loop

ou triple-loop learning?

9. Os EIS implementados tiveram sucesso na visão dos executivos?
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10. Os EIS estão incorporados no dia-a-dia dos executivos?

Esta pesquisa pretende agregar valores à formação teórica dos EIS/DSS, principalmente

buscando informações relativas aos constructos mais importantes relacionados com os

EIS, que são os executivos e seus atributos, cujas ações determinam o sucesso das't>t
f

organizações.

As rápidas transformações relacionadas à tecnologia de software de EIS (funções,

características, ciclo de vida ...) são mais um reflexo competitivo dos fornecedores de

software, na busca de seus próprios fatores críticos de sucesso, e não devem ser o fator

principal do sucesso dos EIS, que reside, primordialmente, nos processos decisórios e

ações dos executivos.

2.3.3. A evolução dos softwares subjacentes ao EIS

2.3.3.1. Introdução

Sem dúvida, a evolução da tecnologia de software está fortemente ligada ao mundo

moderno capitalista de negócios, vigente em grande parte do planeta (Gates,1995).

A indústria de software acompanha as necessidades emergentes de um mundo cada vez

mais competitivo, onde as decisões dependem de informações de apoio, e a tomada de

decisões cada vez mais perto do instantâneo, a tal ponto que o recurso tempo passa a ser

considerado assunto estratégico de maior importância, comparável ou maior do que a

Tecnologia de Informação (Keen,1988), num enfoque da renovação competitiva das

empresas com ênfase no recurso tempo, mediante maciços investimentos em

telecomunicações e tecnologias interativas em informação.

Assim, nesse mercado, as mudanças aceleradas e derivadas dos processos competitivos

entre empresas e nações geram o afluxo de produtos de software no atendimento às

novas demandas das empresas.
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Freqüentemente, com os produtos novos, temos que considerar o afluxo de produtos já

existentes (no mesmo ou em nichos de mercado funcionalmente próximos), que, com

nomeação e roupagem nova, vêm juntar-se ao mercado de EIS. Isso pode causar sérias

confusões, dando um aspecto de crescente fragmentação (Adam et al., 1998) na

classificação de produtos e de pesquisas relacionadas.

Reunimos a maioria dos tipos de produtos de software relacionados com EIS, na Figura

4, numa análise comparada com tentativa de integração, para facilitar a criação de

quadros operativos de classificação.

o esquema integrativo procura fazer a distinção em quatro grandes áreas (itemizadas):

1a. área - Repositório de dados das organizações

Esse repositório compõe-se de:

a) Banco de dados transacionais ou operacionais (OLTP)

b) Datawarehouses (em nível de corporação) e

Datamarts (em nível divisional e departamental) (Inmon, 1993; Kimball, 1996)

c) Dados multidimensionais (MD) contendo informações agregadas

d) Metadados com informações sobre as bases mencionadas (DD)

e) Bases de dados com as regras de negócios das organizações (KDB)

f) Bases de programas contendo técnicas e métodos (TM) de análise de dados

Todas essas bases possuem uma camada de software de administração (Figura 4, item

6), tipicamente um RDBMS, ODBC ou métodos de acesso proprietários. Normalmente

essas bases residem em servidores de rede.

2a. área - Conceitos e conhecimentos

Processos e procedimentos contendo conceitos, informações, conhecimentos, técnicas e

métodos de análise de dados relacionados com a administração de informações e de

empresas. Esses processos devem estar na mente dos usuários ou incorporados em
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software, na forma procedural ou algorítmica. São, portanto, instrumentos de acesso,

navegação e análise de informações.

3a. área - Executivos/gerentes /profissionais especializados

Área muitas vezes relegada a segundo plano pelos projetistas e pelos fabricantes de

software, por se tratar (consciente ou inconsciente) dos componentes mais complexos e

difíceis de lidar de um sistema de informação, que são exatamente os usuários, com

suas necessidades de informação.

Importante frisar a existência de uma camada, em nível dos computadores client, de

software aplicativo de interface gráfica (Figura 4, item 5), em ambiente Windows, à

disposição do usuário na máquina. Cada vez mais, essa interface gráfica permite a busca

e navegação das funções analíticas e informações demandadas, em lugar das antigas

linhas de comando.

4a. área - Rede de telecomunicações

Conectando executivos/gerentes às bases de dados e utilizando todo um conjunto de

técnicas/métodos da análise de dados e de funções organizacionais , temos uma rede de

telecomunicações, incluindo LANs e WANs, a qual permite uma distribuição dos

recursos tecnológicos/informacionais de acordo com a distribuição geográfica/funcional

das organizações e dos executivos/gerentes.

Nessa rede, podemos constatar também a influência cada vez maior da Internet, com a

construção de redes do tipo da Extranet (conexão com fornecedores e clientes) e

Intranet (rede interna da empresa com protocolos da Internet), e da tendência de todos

os softwares de gestão terem também suas versões em Internet (Figura 4, item 7).

Integração dos softwares
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Observamos no mercado que todos os repositórios de dados tendem a se comunicar

entre si, seja por interfaces de acesso (interfaces entre RDBMS), seja por ODBC e, da

mesma forma, há a possibilidade de, por meio das interfaces gráficas, buscar algoritmos

de análise de dados, de naturezas diversas, como análise estatística, análise de

tendências, análises de impacto entre variáveis causais em ambientes de negócio,

inteligência artificial, redes neurais e algoritmos genéticos para Datamining, Essas

técnicas e métodos de análise estão armazenados no repositório TM da Figura 4.

Existe uma outra tendência no mercado de denominar todas essas técnicas e métodos de

Business Intelligence, talvez uma designação mais moderna e fácil de venda desses

produtos todos. O EIS poderia também ser esse representante, como indica o livro de

Watson et aI., (1997), no capítulo 8, sobretudo pela experiência que implementações de

EIS têm gerado no mercado, pelas lições aprendidas e pela dificuldade de definição das

informações dos executivos, derivada da complexidade de suas personalidades e do

ambiente competitivo.

Verificamos ainda uma outra tendência no âmbito da interface gráfica dos softwares que

lidam com técnicas de análise de dados tipo aLAP e Datamining; são as tentativas de

tornar a tela de interação com o usuário parecida com as planilhas, por essas serem

muito familiares aos gerentes e especialistas. As telas agradáveis aos executivos

seniores ainda são as derivadas das aplicações EIS, de maior simplicidade ao trazer as

informações de gestão. Aplicações de EIS com acesso a Datawarehouses com

multidimensionalidades permitem transações de grande volume, levando o EIS também

para os gerentes e coordenadores das empresas, sendo conhecido também como

Enterprise Information System, isto é, informações para todos os níveis das

organizações.

Dependendo da aceitação no mercado, as softwarehouses tendem a lançar diversos

produtos, preenchendo todos os nichos anteriormente descritos, e interfaces para acessar

o maior número possível de tipos de bases de dados, o que torna bastante difícil o

processo de escolha dos softwares EIS e relacionados. Incluem-se nesse processo os

produtos que operam em ambiente WEB.
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Figura 4 - Esquema de softwares EIS - Integração

•.

2.3.3.2. Descrição sumária de cada tipo de software

DART- Data Access and Reporting Tool

Na era dos mainframes, foram bastante populares os softwares denominados geradores

de relatórios (tipo Easytrieve), que, lendo os bancos de dados transacionais, geravam

relatórios praticamente- sem programação procedural. Pela facilidade de codificação,

mais paramétrica que procedural, a extração de relatórios, muitas vezes chamados

relatórios gerenciais, ganhava preferência sobre a codificação dos programas

. procedurais (tipo Cobol).

As linguagens de terceira e quarta gerações, com métodos de consulta próprios,

apareceram no mercado com produtos como Ramis II e Focus (Rockart e Flannery,

1983) utilizados em End-User-Computing (EUC).
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Podemos incluir nessa categoria todas as linguagens de consulta pertencentes ao

RDBMS e que podem ser disparadas on-line, real time sobre as bases de dados. Nessa

categoria também podemos considerar os extratores de informações (em mainframes ou

servidores LAN) que retiram informações dos bancos de dados e passam-nas aos

softwares de análise como planilhas eletrônicas ou banco de dados pessoais (Dbase,

LotusI23 ...), ambos disponíveis na máquina client.

Desse tipo de procedimento, geraram-se muitas aplicações DSS. Esse processo,

multiplicado muitas vezes, geraria informações gerenciais que com freqüência não

conferiam mais quando novamente confrontadas, em departamentos diversos (por

exemplo, departamentos Comercial e de Contabilidade).

o instrumento de busca de informações nos RDBMS muitas vezes é a linguagem

padronizada SQL (Gane, 1986) ou softwares gráficos que geram os comandos SQL,

cujas bases teóricas e operacionais foram definidas pelo Dr. E. F. Codd, inventor do

modelo matemático relacional subjacente aos RDBMS. Recentemente, Dr. Codd

reconheceu a inadequação do SQL para acessar os RDBMS para produzir informações

de apoio ao nível gerencial/executivo, emitindo outras regras que influenciaram nas

linguagens OLAP emergentes, como Express. A relação de regras está no Apêndice C.

Softwares como Forest & Trees (inicialmente da Trinzic) eram categorizados como

DART, e evolutivamente foram sendo batizados como software EIS; mais

recentemente, o software Cristal Report, da Seagate, famoso pela geração de relatórios,

também mencionava a sua adesão à plataforma EIS. Esses dois exemplos mostram

como é fácil, por nomeação e eventualmente algum desenvolvimento tecnológico, a

evolução dos produtos de softwares nos diversos nichos de mercados de software.

EIS - Executive Infonnation System

Aplicações EIS têm evoluído desde os anos 1970 com o desenvolvimento de EIS por

meio de linguagens de uso geral. Em meados de 1980, surgiram softwares
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especializados para a construção de EIS, tais como Commander e Pilot. Outros

softwares EIS foram aparecendo no decorrer do tempo:

• Commander (Comshare)

• Holos (Holistic Systems)

• Express (Oracle)

• DSS Agent (MicroStrategy)

• Lightship/Pilot (Pilot)

• Gentium (Planning Sciences)

• SAS (SAS)

• Powerplay (Cognos)

• Business Objects (Business Objects, Inc.)

• Forest & Trees (Computer Associates)

Funcionalidades desejáveis dos softwares EIS, com adaptação de Watson et aI. (1997)

consistem em:

1. Acesso a informações de posição das organizações

2. Capacidade de efetuar drill down e up de informações

3. Possibilidade de impressão no formato de relatórios

4. Diversos métodos de localizar um nome qualquer

5. Diversas formas de navegação pelas dimensionalidades

6. Acesso a Datawarehouses em OLAP e multidimensionalidades

7. Interfaces com softwares de comunicação grupal, apoio e relações pessoais

8. Integração com bibliotecas de análise de dados, do tipo estatístico e financeiro

9. Integração com DSS para análises do tipo: What if , análise de sensibilidade,

atingimento de metas, funções matemáticas e lógicas

10. Acesso a bases externas

11. Integração a bases multi dimensionais

12. Informações de texto, gráficos e tabelas numa mesma tela

13. Integração de informações hard, soft, internas e externas
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14. Integração com WEB

15. Telas de help em contexto

16. Funções de drag and drop, no desenvolvimento

17. Administração da segurança de acesso

18. Administração de agentes

19. Multiidiomas

20. Administração de uso, back-ups e recuperações em quedas

DSS - Decision Support Software

Os softwares de apolo à decisão possuem como maior representante as planilhas

eletrônicas, que permitem a construção de modelos de apoio a decisões, modelos esses

que apresentam atividades semi-estruturadas da organização.

Os primeiros softwares de DSS apareceram em mainframe, e, a partir de 1980, surgiram

mais produtos em redes Client-Server (Sprague, 1996).

Produtos em mainframe:

• EXPRESS (Information Resources)

• IFPS (Comshare, Inc.)

• Insight (Insight Software)

• Simplan (Simplan Systems)

Produtos em PC/Client-Server:

• Focus (Information Builders)

• Nomad2 (D&B Computing Services)

• PC Express (Information Resources)

• PC Analect (Dialogue, Inc.)

• Enable (Software Publishing)
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A grande maioria desses softwares DSS trabalham com procedimentos gráficos e de

comandos proprietários, de modo que uma boa parte do mercado ainda trabalha com

planilhas acopladas à alguma linguagem SQL na busca dos dados de origem.

Normalmente, as planilhas não são adequadas para o processamento de agregados por

dimensões, em que, para cada tabela de fatos (e seus agregados), podemos ter uma

quantidade de dimensões, na qual cada dimensão poderia ter suas hierarquias e atributos

a considerar. Com isso, gera-se uma grande quantidade de planilhas, chegando-se

facilmente a milhares de planilhas para serem agregadas e administradas (Thomsen,

1997), acarretando, no mínimo, problemas de integridade de dados.

Mais recentemente, as planilhas passaram a trabalhar mais confortavelmente com

dados multidimensionais por meio do pivot table, ou seja, a base de dados em que são

carregados os dados de origem. Mesmo assim, há uma limitação no número máximo de

registros (linhas) na planilha, em torno de 300.000 linhas (dado da prática). Além disso,

a análise de planilha é efetuada no PC Desk Top, e não centrada no servidor, podendo

criar problemas em segurança e integridade de dados, etc.

Desse modo, para números maiores de registros, devemos utilizar os dados em

RDBMS, nessa área, no entanto, a obtenção de agregados em função de dimensões

requer o uso intensivo de SQL, cuja sintaxe não é adequada para a transposição de

linhas com colunas, em operações comparativas entre atributos ou cálculo de

percentuais e nos aspectos temporais (Thomsen, 1997). Além de existirem outras

complicações, como definição dos schemas das bases serem compatíveis com as

operações analíticas das informações e múltiplas operações de Joins com as tabelas.

Apareceram, como resultado, produtos como Planilhas Multidimensionais (Compete! da

Computer Associates) ou softwares de acesso multi dimensional a RDBMS como Pablo,

Business Objects, Essbase, Express, Acumate Enterprise Solution, Lightship Server

(Ricciuti, 1994). Muitos desses últimos já são centrados em servidor, permitindo o
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acesso, agregação e análise de grande quantidade de dados. Surgiram então, os produtos

denominados OLAP .

OLAP _. On-Line Analytical Processing

Certamente, os DSS com linguagens proprietárias ou o uso de planilhas analisam dados

provenientes de chamadas em SQL vêm sendo substituídos pelos softwares

denominados OLAP (Eckerson, 1996).

"OLAP é uma categoria de tecnologia de software que permite que analistas,

gerentes e executivos ganhem insight sobre dados, através de acessos rápidos,

consistentes e interativos a uma variedade grande de possíveis visões de

informação, que foram transformadas de dados primários, para refletir a real

dimensionalidade da organização da forma compreendida pelo usuário. "

(Watson, 1997, p. 276) Definição oficializada por um conselho de fabricantes

de OLAP.

Trata-se, pois, de uma categoria de software que vai ao encontro dos conceitos de DSS,

permitindo juntar grandes capacidades funcionais de análise de dados com grande

volume de dados em Datawarehouse e formar valores agregados de acordo com um

conjunto específico e dinâmico de dimensões.

Algumas especificidades em subcategorias de OLAP são (Eckerson,1996):

MOLAP: Quando se trabalha com dados multidimensionais, seja em cache (client

Molap), seja em disco magnético (ServerjMolap).

ROLAP: Quando o DBMS utilizado é relacional, e a multidimensionalidade é efetuada

"no vôo", aproveitando-se a potencialidade do SQL, que, com o uso de

metadados dimensionais, permite a criação de visões virtuais dos dados

relacionais em tempo real. Cria-se uma máquina analítica numa camada

intermediária que analisa e processa os dados obtidos pelo SQL, para depois
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passar ao usuário. Normalmente, são fornecedores independentes de ROLAP,

usando os clássicos RDBMS e incorporando a camada de análise.

DOLAP: Quando as funcionalidades do OLAP são incorporadas diretamente ou dentro

do motor (engine) do RDBMS. Normalmente desenvolvido pelo próprio

fornecedor de RDBMS.

Alguns produtos:

• Essbase (Arbor)

• Express (Oracle)

• Pablo (Andyne)

• Powerplay (Cognos)

• Business Objects (Business Objects)

• BrioQuery (Brio technology)

• Pilot (Pilot)

Eckerson (1996) apresenta uma comparação detalhada das vantagens e desvantagens de

cada um dos tipos citados, indicando os produtos dentro de cada subcategoria de OLAP.

ERP(OLTP) - Enterprise Resources Planning

(On-Line Transaction Processing)

Os produtos integrados ERPs são sistemas de informação integrados transacionais e

classificam-se na categoria dos OLTP ,em contraste com os OLAP.

OLTP são sistemas projetados para apoiar as funções e processos organizacionais, no

nível das operações básicas, tais como finanças, produção, suprimentos, etc., e ERPs

constituem uma categoria de sistemas em que os arquivos transacionais atualizam de

forma otimizada as bases de dados, buscando maximizar uma posição de integração,

integridade e atualidade de informações diante dds eventos organizacionais que apóiam.
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Uma forma de entender OLTP (ERPs) compreende a análise das principais diferenças

entre OLTP e OLAP (Eckerson, 1996; Thomsen, 1997):

OLTP (transacional)

Dados atomizados

Dados correntes

Um registro por vez

Orientado por processo

(procedimento)

Modelo de dados normalizado

Mais freqüentes

Mais previsível

Poucas derivações complexas de dados

Consultas a dados de base

Foco em flexibilidade

Foco em eficiência

Datamining

OLAP(analítico e multidimensional)

Dados sumariados e derivados

Dados históricos ou projetados

Múltiplos registros por vez

Orientado por assunto

Modelo de dados não-normalizado

Menos freqüentes

Menos previsível

Mais derivações complexas de dados

Consultas a dados derivados

Foco em performance e confiabilidade

Foco em eficácia (de negócios)

Datamining é um conjunto de técnicas utilizadas para explorar e achar relações

complexas em grandes bases de dados.

Enquanto outras técnicas (por exemplo: OLAP) se baseiam numa abordagem para

verificar ou refutar hipóteses formuladas a priori, Datamining utiliza técnicas

algorítmicas para explorar os dados a fim de tornar visível relacionamentos complexos

existentes com as informações. O Datamining preocupa-se com a lógica entre as

informações ou as influências que um conjunto de informações tem sobre um outro

conjunto e procura descobrir novas relações entre os dados e, portanto, entre os

fenômenos correspondentes.
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Assim analisando a questão: Quais são os fatores que influenciam as vendas?, vemos

que existe urna infinidade de possibilidades, não sendo possível calcular a priori todos

os agregados dimensionais, porém utilizamos um primeiro conjunto de agregados e,

interativamente, com o uso de ferramentas de inteligência artificial, procuramos

descobrir novos relacionamentos entre as informações.

Podemos situar o Datamining em três aspectos (Moxon, 1996), relacionados com bases

de dados:

a) Tipo de aplicação

b) Tipo de abordagem

c) Técnicas e modelos

Tipo de aplicação refere-se a uma tipologia de problemas que possuem características

semelhantes, independentemente do domínio do problema. Por conseqüência, as

abordagens e modelos utilizados na detecção de fraudes na área bancária podem ser

utilizados na área hospitalar ou de seguros, tomando o cuidado na parametrização

específica de cada indústria.

Podemos utilizar os tipos de abordagem para a resolução de cada tipo de aplicação.

Essas abordagens podem ser classificadas em:

a) Associação

Problema típico da cesta de compra. Procura-se achar associações de produtos que

poderiam ser comprados juntos.

b) Análise baseada em seqüências

o mesmo problema anterior, havendo também informações adicionais relacionando as

possíveis e futuras compras. Tipicamente, busca-se encontrar regras que determinem

urna seqüência de compras que inferem a compra de um item específico.

c) Clustering
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Para solução de problemas, identifica grupos de registros que possuem relação entre si,

para depois efetuar novas explorações. Utilização típica para a segmentação de

consumidores/clientes.

d) Classificação

Problema típico em estabelecer exemplos de forma pré-classificatória, gerando um

modelo que possa classificar uma população. Utiliza-se para resolver problemas de

fraude, de concessão de crédito, de falência de empresas, etc.

e) Estimação

Extensão do problema de classificação com o cálculo de scores para diversos estados

situacionais.

f) Outras técnicas como: a lógicafuzzy, algoritmos genéticos e transformações com base

em fractais.

Como exemplos de softwares nessa área podemos citar (Newquist,1996):

• Database Mining Marksman (HNC)

• NeuralWorks Predict (Neuralware Inc.)

• IDIS Predictive Modeler (Information Discovery)

• DataMind Professional Edition (DataMind Corp.)

Business Intelligence

No presente momento de mercado, vemos surgir um novo termo destinado a integrar

toda a variedade de softwares de apoio a decisões. São sistemas denominados Sistemas

de Business Intelligence e que movimentarão um mercado estimado para crescer de US$

1,3 bilhão para US$ 8,4 bilhões em 2002.
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Conforme Farias (1998), num artigo da Computerworld, analisando uma empresa que

adotou o Business Intelligence: "SBI reúne recursos como Datawarehouse,

Datamining, EIS e DSS num modelo amplo de dados analíticos integrados".

Segundo Manzoni (1998), um SBI possui as seguintes características:

a) É um processo de coleta, análise e distribuição de dados para melhorar a decisão dos

negócios.

b) Possui infra-estrutura tecnológica composta de Datawarehouse, Datamarts, OLAP,

EIS, Datamining, consultas e relatórios e software de visualização dos dados.

Essa adoção de termos novos (SBI), por enquanto, resulta de uma abordagem de

marketing dos fornecedores de software, que vêem maior facilidade em atingir os

executivos com a menção de Business Intelligence do que com o conjunto de siglas

OLAP, Datawarehouse, etc., as quais indicam "Informática" e não "negócios".

Essa mudança de foco para Business Intelligence parece estar sendo aceita pelos

grandes competidores no mercado, visto que:

a) A Microsoft pretende lançar no mercado funções-padrão para ABI, tais como: API

em OLE, DB para acessar informações em bases de dados munido de funções de análise

de tendências e correlação, uma linguagem de consulta do tipo de EQ7.X (English

query) para trabalhar no estilo OLAP com o produto Plato e a integração do Excel em

OLAP e de SQL com Access (Rooney & Willet, 1999).

b) Empresas com pacotes estatísticos como SAS estão lançando produtos de BI para

acessar bases de dados de fornecedoras de ERPs (SAS,1999), e SPSS também de

origem como fornecedor de produtos de análise estatística estão adquirindo empresas

com produtos de Datamining para fortalecer o seu composto de produtos para BI

(SPSS,1999).

c) A aquisição da Platinum pela Computer Associates (CA) (Yasin, 1999; Larsen, 1999)

visa, além de outros objetivos, integrar a linha de produtos de EIS, Datamining e
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Datawarehousing da Platinum com os produtos de rede neural e de visualização da CA,

fortalecendo a linha de produtos para BI.

I

Percebemos uma grande preparação no mercado de BI por parte de: a) fomecedores
!

originais e independentes de Datawarehouse, Datamining, OLAP e EIS (Prisrn, SAS,

SPSS, B.O., Cognos, HyperionlEssbase, CA, Seagate); b) fornecedores tradicionais de

RDBMS (OracJe, Sybase, Informix, Microsoft...); c) fornecedores tradicionais de ERPs

(Oracle, SAP, Datasul...) na disputa pelo mercado de BI, especialmente na busca de
f

empresas que já tenham implementado boa parte de seus ERPs.

2.4. Algumas pesquisas anteriores sobre EIS

o corpo de literatura e pesquisa sobre EIS pode ser classificado, basicamente, em dois

tipos de artigos:

a) Artigos escritos pelos profissionais de EIS (consultores, desenvolvimentistas,

programadores e fornecedores de software EIS) ou por gerentes/diretores de

Informática, no relato de suas aplicações.

Esses artigos normalmente aparecem nas revistas e jornais especializados, como

Computerworld, Byte, Infoexame e Database Management Systems Magazine. Esse tipo
I

de artigo geralmente descreve características técnicas dos softwares EIS ou expõe

algumas aplicações nas empresas com seus problemas e méritos. São artigos para os

praticantes de EIS e não possuem rigor metodológico como os artigos de cunho

acadêmico. Notamos que também são raras as manifestações dos executivos com

relação aos seus sistemas de suporte.

b) Artigos de cunho acadêmico, que podemos encontrar nas revistas do tipo da MIS

Quartely, Decison Support Systems e nas teses de mestrado ou doutorado nas

universidades. Esses artigos e teses, de menor quantidade, refletem o desenvolvimento

da pesquisa acadêmica do País nessa área e, por ter maior rigor metodológico de

pesquisa, contribuem mais precisamente à formação do corpo teórico do EIS.
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Foi examinada uma série de pesquisas do tipo b (item b) realizadas sobre diversos

temas. Como resultado, apresentaremos, de forma resumida, algumas principais

pesquisas que influenciaram o desenvolvimento dos constructos para essa pesquisa no

ambiente brasileiro em conjunto com os temas de relevancia sobre EIS para a melhor

compreensão , construção e fortalecimento da teoria sobre sistemas de apoio a

executivos e gerentes.

Os temas são:

1. Natureza de trabalho dos executivos

2. Estilos cognitivos e personalidade dos executivos

3. Tipologia de usuários de EIS

4. Utilização do EIS e os processos decisórios

5. Fatores críticos de sucesso de EIS

6. Determinação das necessidades de informação

7. EIS e aprendizagem

8. Desenvolvimento e implementação de EIS

9. Interface gráfica do EIS

Tema 1: Natureza de trabalho dos executivos (Rockart e Delong, 1988)

Os EIS possuem como principais constituintes (Rainer, 1989):

a) Os usuários principais, que são os executivos e gerentes

b) Os desenvolvedores projetistas

c) Os fornecedores e consultores

Os executivos são o motivo principal da existência dos EIS, pois, do seu desempenho

baseado em informações, conseguem-se melhores resultados à empresa. Assim,

conhecer a essência do papel do próprio executivo constitui uma tarefa central,

principalmente para os profissionais que desenvolvem EIS.
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Mintzberg foi um pesquisador famoso pelas suas pesquisas relativas aos executivos, ao

definir os principais papéis desempenhados por eles, por meio de uma pesquisa com

cinco executivos (CEOs).

Fayol, em 1916, estabeleceu que o trabalho dos executivos era composto por um

conjunto de atividades: planejamento, organização, coordenação, comando e controle.

Mintzberg mostrou, em seu artigo em 1975, que Fayol descreveu muito vagamente o

que os executivos faziam, trazendo à tona "o que era folclore e o que é fato", concluindo

que o trabalho dos executivos era realmente muito complexo e não estruturado, com

muitas interrupções e trabalhos fragmentados e utilizando-se de muita comunicação

verbal.

Mintzberg sintetizou o seu trabalho em 10 papéis dos executivos (Mintzberg, 1975):

Papel interpessoal

1. Figura simbólica de chefe supremo da organização

2. Liderança

3. Ligação com pessoal externo à organização

Papel informacional

4. Monitoria de informações internas e externas

5. Disseminação de informações (valores e fatos) externas e internas

6. Porta-voz da empresa aos agentes externos à empresa

Papel decisório

7. Empreendedor, na busca de oportunidades de negócios

8. Responsável por ações corretivas globais da empresa

9. Responsável pela alocação de recursos, de todos os tipos

10. Negociador, representando a empresa nas negociações maiores

Pelos papéis delineados e pelas informações (hard ou soft) que "bombardeiam"

continuamente o executivo, Mintzberg conclui que estas informações, principalmente as
'"estruturadas hard da empresa, são importantes na formação dos modelos mentais que /
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são criados no executivo e que serão utilizados nos processos decisórios que o

envolvem.

Um outro pesquisador, Kotter (1982), após entrevistar 15 gerentes-gerais, deduziu que o

trabalho dos executivos estaria centrado em dois processos:

Processo 1: Agendamento (de atividades), ligado com as metas e objetivos da

organização, sejam financeiros, de mercado/produto ou assuntos organizacionais.

Processo 2: Desenvolvimento da rede de contatos, externos, internos, clientes,

fornecedores, políticos, banqueiros e outros, de forma a poder alocar suas reuniões na

agenda.

Essa concepção de Kotter enfoca fortemente a importância da comunicação dos

executivos e, sem dúvida, deve ser considerada nos projetos de EIS.

Outro pesquisador, Elliot Jaques, apresentou, em seu livro A General Theory 01

Bureaucracy, uma tipologia dos modelos mentais dos executivos, estabelecendo uma

correspondência entre os diversos níveis hierárquicos de uma organização e os

diferentes níveis ou qualidades de abstração.

Nível organizacional Nível de abstração

1 Chão de fábrica Percepção do concreto

2 Gerência técnica Concreto imaginativo/perceptivo (Imaginai concrete)

3 Gerência departamental Concreto imaginativo (Imaginal scanningj

4 Gerência geral Modelagem conceptual

5 Subsidiária -corporati vo Intuitivo

6 Corporativo-grupo Criação de instituição

7 Corporação ?(aberto)

Izenberg (Rockart e Delong, 1988) enfatiza modelos mentais principais que dariam

sustentação a três perspectivas cognitivas dos executivos:

a) Perspectiva do gerente como tomador de decisão.
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b) Perspectiva do gerente como Sensemaker (imposição do modelo mental dos

executivos à empresa).

c) Perspectiva do gerente como projetista dos processos organizacionais.

~

.

i

,

Recentemente, Singh (1998) apresentou, em sua pesquisa, a eficiência e eficácia nos

processos de feedback contínuos de informação, caracterizados como fontes adicionais e

positivas para o processo cognitivo de controle (aumentando a sua própria consciênHa
i' '1

sobre o processo decisório em andamento), na execução de estratégias caracterizadas

como processos decisórios. Esse ganho de conhecimento é incorporado num DSS que

passa, então, a auxiliar a execução das diversas etapas de implementação das

estratégias.

Kuo (1998), em artigo recente, propõe o desenho de ESS para integrar as capacidades

analíticas dos executivos com as intuitivas. Com a premissa de que o mundo e os

problemas enfrentados pelos executivos são altamente não estruturados, a autora

sustenta que os executivos utilizam muito as suas capacidades intuitivas, descritas como

um interjogo dinâmico e dialético entre percepções e ações tomadas, no seu ambiente de

trabalho. A base do projetista de EIS seria focar no interjogo entre o Self do executivo e

o seu meio ambiente, incluídos os seus pares humanos em comunicação (vide Figura 5).

Figura 5 - Interjogo entre percepções e ações

Situação de decisão
Foco de análise (EIS)

Individuo

Metas

Intenções

Crenças

Quando

Onde

Porque

Ações
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Ela cita também a característica de observação fenomenológica de atuação do projetista

de EIS ao analisar o desempenho do executivo, na observação dos acting outs, e não

com base em reflexões a serem solicitadas num enfoque usual. O projetista também

procuraria obter os modelos mentais utilizados pelo executivo, que são os

conhecimentos em ação, incorporados num Self.

A autora recomenda o estudo da semiótica, das simbologias, fenomenologia e da

etnografia, a fim de se captar a cultura corporativa que, em'última análise, influencia o

pensar dos executivos. Conclui relatando que o artigo reflete um estágio de pesquisa de

EIS em que se nota a transição do "paradigma computacional", base da pesquisa nestes

últimos 30 anos, para um relativamente desconhecido "paradigma ecológico". Tal

transição deriva dos modernos avanços da tecnologia dos computadores e de

comunicação e, em parte, das novas descobertas na psicologia ecológica e da cognição

situacional e distribuída.

E muito importante perceber nesse artigo a sua definição de intuição como um interjogo

muito rápido entre percepção e ação, relacionado com o conceito de primariedade e

secundariedade de Pierce (1975), com a utilização de modelos mentais já internalizados

na mente dos executivos, que, confrontados com variáveis percebidas no meio

ambiente, provocam ações imediatas.

Inegavelmente, um artigo de vanguarda e bastante futurista, o qual mostra que, para se

estudar a cognição dos executivos a fim de desenvolver ESS de apoio aos processos

intuitivos dos executivos, há necessidade de se conhecer semi ótica (Santaella,1985), o

significado dos significados (Odgen e Richards, 1949) e a fenomenologia conforme

Goethe (Steiner, 1980; Steiner, 1986). Podemos inserir aqui uma ligação com o conceito

de triple-loop learning (Robin e Chak,1998).

Esse conjunto de artigos e pesquisas ilustra bem o estágio de passagem do foco centrado

nos computadores para o foco nos executivos (como seres humanos com toda a sua

complexidade) no desenvolvimento de sistemas de apoio a eles. Esse pensamento

também é subjacente e motivador (driver) desta pesquisa, com o objetivo de desfocar o
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instrumento tecnológico do EIS e enfatizar as motivações, modelos mentais,

desempenhos e ações dos executivos.

Tema 2: Estilos cognitivos e personalidade dos executivos

É de extrema importância o conhecimento de certos estilos cognitivos dos executivos e

de tipologias de personalidade, pois o EIS é projetado para o seu uso. Na observação e

interação dos desenvolvimentistas de EIS com os executivos à busca das informações

requeridas, os projetistas podem sofrer viés muito grande, caso não conheçam,

fenomenologicamente, estilos básicos de cognição e aspectos da personalidade dos

executivos em geral e específicos no ato de entrevista.

Por estilo cognitivo, pode-se entender (Hollingsworth, 1993):

a) " ...modos característicos de funcionamento que mostramos através de nossas

atividades de percepção e intelectuais num modo consistente e pervasivo." (Witkin apud

Hollingsworth, 1993)

b) "as características em modo autoconsistente de funcionamento, que os indivíduos

mostram nas suas atividades perceptivas e intelectuais." (Simon apud Hollingsworth,

1993)

Quanto ao aspecto de como o executivo raciocina diante das informações, podemos

considerar os seguintes tipos de "raciocínio":

a) Raciocínio analítico, quando os problemas são reduzidos a um conjunto de

relacionamentos causais e se tenta chegar numa solução ótima.

b) Raciocínio heurístico, quando se tenta chegar numa solução pela intuição,

sentimentos e senso comum.

Driver e Mock (1975) definiram as seguintes categorias:
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1. Decisivo: habitualmente, utiliza um mínimo de quantidade de informações para gerar

uma única solução (tomador de decisão). Restrição de tempo é usualmente de grande

importância.

2. Flexível: utiliza um mínimo de dados para gerar múltiplas soluções. Vê significados

diferentes em dados em diferentes tempos.

3. Hierárquico: analisa uma grande quantidade de dados para chegar numa solução

"melhor" .

4. Integrativo: utiliza também uma grande quantidade de dados, mas gera muitas

diferentes soluções.

Jung (1971) classificou quatro tipos psicológicos:

1. Extrovertido ou introvertido

Direcionado para o mundo externo de pessoas e objetos ou orientado para o mundo

interno de idéias e conceitos.

2. Sensitivo ou intuitivo

Interage com o mundo por meio dos cinco sentidos ou buscando significados além do

alcançado pela mente consciente.

3. Pensante ou sentimental

Decide. em função de conseqüências lógicas impessoais ou em função de valores

pessoais e sociais.

4. Avaliativo (Judgment) ou perceptivo

Não é receptivo a informações adicionais após entrada no estágio de avaliação ou é

receptivo após entrada no estágio avaliativo.

Quanto maior é o rapport com as pessoas, maior é a comunicação com elas, de forma

que, quanto maior for o conhecimento com relação às personalidades dos executivos,
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melhor será a comunicação com eles durante a fase de aquisição de seus conhecimentos

ou de suas necessidades de informação, a fim de desenvolver o EIS. Essa compreensão

solicita também conhecimento dos aspectos irracionais dos executivos, muitas vezes

envolvidos em esquemas competitivos nas suas próprias organizações, gerando

manifestações tipicamente neuróticas.

Vries & Danny Miller são dois professores de administração que analisaram diversas

empresas e seus CEOs e, com urna abordagem psicoanalítica, caracterizaram e

categorizaram cinco estilos neuróticos de CEOs e das organizações correspondentes.

A caracterização dos cinco estilos é efetuada com base nos quatro seguintes elementos:

a) Características de personalidade dos CEOs.

b) Estrutura das organizações em termos de responsabilidades, autoridades, regras e

sistemas de informação.

c) Cultura organizacional, revelada por normas, percepções, emoções e fantasias.

d) Estratégia e processos decisórios, revelados nas estratégias de mercado e produto,

riscos, adaptações e inovações.

Os estilos categorizados são:

1. Estilo Paranóide

2. Estilo Compulsivo

3. Estilo Dramático

4. Estilo Depressivo

5. Estilo Esquizóide

Tal leitura é de muita utilidade para a compreensão dos executivos, sobretudo com

respeito às necessidades de informação para os processos decisórios e comunicação. Se

considerarmos a famosa psicoanalista Melanie Klein (Sega1,1973), que trabalhou com

crianças neuróticas tipo esquizo-paranóide, não ternos porque não ponderar e estudar as

características chamadas disfuncionais, já que a linha divisória entre o normal e o

disfuncional é simplesmente urna questão de grau, de forma difusa e de espectro amplo.
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Tema 3: Tipologia de usuários de EIS

Walstrom e Wilson (1997A), por meio de sua pesquisa com questionários para 1.000

CEOs numa lista da Business Week, procuraram estabelecer uma tipologia de usuários

de EIS, em função de tipos referenciais de uso de EIS. Os autores sustentam os

seguintes benefícios da pesquisa:

1. Uma tipologia de executivos usuários de EIS expressa descrições ricas e informativas

para a discussão e comunicação na área.

2. A tipologia permite obter insights relativos aos métodos de determinação de

informação para os executivos de cada perfil.

3. A redução do grande número de variáveis de pesquisa em EIS para um número mais

gerenciável, em virtude da tipologia.

4. A própria tipologia ajuda os executivos a melhor definir suas próprias necessidades

de informação.

5. A tipologia auxilia os desenvolvedores de EIS.

Responderam 43 executivos que interagiram com EIS. A pesqursa baseia-se na

colocação de 17 tipos de uso do EIS, e os executivos da amostra tinham que reportar os

tipos que mais utilizam. Tal pesquisa, com análise estatística de Clusters, definiu três

tipos de executivos EIS:

a) Usuários conversores: denotando os executivos EIS que, na verdade, usam o EIS

corno utilizavam os relatórios antigos de planejamento e controle, somente com outra

roupagem tecnológica.

b) Usuários "pacesetter": indicando os executivos que usam o EIS de forma mais

freqüente em seis tipos de usos (de 10 referenciais validados pela análise de Clusters) de

EIS do que os outros executivos da amostra. São também usuários que utilizam as

funções de comunicação e análise de dados.
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c) Usuários "analisadores": apontando os executivos que adotaram o EIS a fim de

analisar dados e efetuar consultas ad hoc nas bases de dados da organização. Esses

executivos, no entanto, são os que reportaram que usam menos do que outros executivos

da amostra nos mencionados seis tipos de uso.

Resultados finais da pesquisa sugerem três dimensões associadas aos três tipos,

respectivamente, de "entendimento da organização", "acesso a informações" e

"monitoramento organizacional".

Tema 4: Utilização do EIS e os processos decisórios

Para ilustrar esse tema, Elam e Leidner (1995), mediante quatro estudos de caso na área

bancária e por meio de entrevistas aos correspondentes CEOs, complementadas por

questionários de apoio, chegaram às seguintes conclusões:

1. Executivos cujos estilos de decisão são analíticos ou diretivos adotarão EIS em maior

extensão do que executivos cujos estilos de decisão são conceituais ou

comportamentais.

2. Executivos que percebem pressão de tempo na tomada rápida de decisões adotarão o

EIS em maior extensão do que executivos que não a percebem.

3. Executivos que usam EIS dependerão dos subordinados no levantamento de

problemas em menor extensão do que executivos que não o utilizam.

4. O uso de EIS leva a:

a) Identificação mais rápida dos problemas

b) Decisões mais rápidas

c) Processos decisórios com duração mais curta do que antes de o EIS ser utilizado

5. A adoção de novos sistemas de informação ao suporte das decisões da alta cúpula

está associada à aprendizagem organizacional do tipo "double looping" (Argyris, 1977).
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Por outro lado, a adaptação de informações existentes ao apoio da alta cúpula está

associada à aprendizagem organizacional "single looping" (Robin e Chak,1998).

Bergeron et aI. (1995) desenvolveram uma aplicação de um modelo sobre

comportamento organizacional (de Triandis) envolvendo valores e atitudes que

influenciam comportamentos na área de utilização de EIS. Assim, as hipóteses são de

que o uso de EIS (comportamento) é determinado pelos fatores:

a) Hábitos (de uso de EIS)

b) Influência do grupo de trabalho (fator social)

c) Satisfação do usuário em usar EIS

d) Assistência e acesso a informações

e) Percepções das conseqüências no uso de EIS

A pesquisa abrangeu o envio de questionários a nove empresas envolvendo um total de

39 executivos respondentes. Os questionários continham perguntas na forma de escalas

Likerts de 4, 7 e 9 pontos. O uso de EIS foi testado com duas variáveis:

1. Internalização do EIS

2. Freqüência de uso

As hipóteses foram testadas com índices de correlação e regressão linear, apresentando

resultados delineados a seguir.

O comportamento de uso de EIS (bem mais pelo seu componente de internalização de

EIS do que pela freqüência de uso) é determinado em ordem decrescente de importância

por:

1. Conseqüências percebidas do uso de EIS.

2. Componentes de afetação, isto é, satisfação do usuário com o conteúdo das

informações, com os mecanismos de acesso às informações e com a assistência do

pessoal de apoio.

3. Componente social.
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4. Hábitos de uso do EIS.

5. Facilidades de uso do EIS (oferecidas pela tecnologia EIS e hot line de apoio).

Como fatores limitantes da pesquisa, foram enumerados:

a) O tamanho pequeno da amostra.

b) O estudo focalizou somente a utilização de informações, sem incluir os outros

aspectos de EIS, tais como comunicação, aprendizagem, trabalho grupal, melhoria de

modelos mentais dos executivos.

c) O reconhecimento de que o fator uso de EIS não é o único fator de sucesso de EIS, e,

sim, as medidas pessoais e organizacionais de impacto do uso de EIS.

Essa pesquisa de Bergeron influenciou sobremaneira o encaminhamento dos assuntos

tratados nesta pesquisa de impacto, com relação à diversidade de constructos e aos

aspectos de impacto a partir do uso do EIS.

Outra pesquisa de relevância foi efetuada por Damiani (1997), que comparou executivos

brasileiros e norte-americanos, com relação a diversos temas e fatores relacionados com

EIS. Em particular, destacamos o pioneirismo da pesquisa em ambiente brasileiro,

sendo o primeiro estudo acadêmico, sério, sobre características de uso de EIS na visão

dos executivos brasileiros.

Foi utilizada mala direta para 500 maiores empresas norte-americanas e brasileiras com

um universo de aproximadamente 1.000 executivos em cada país. Os executivos visados

foram o principal executivo e o principal na área de finanças. No ambiente brasileiro,

foram enviadas 749 cartas, com 139 retornos (18,56%) de respostas, dos quais 70
;~

respondentes possuíam EIS nas suas organizações.

Dos diversos resultados da pesquisa, podemos destacar os principais benefícios obtidos

com a utilização dos EIS:

1. Melhorou o fluxo de informações dentro da empresa.
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2. Diminuiu o tempo necessário para tomada de decisões.

3. Garantiu a confiabilidade das informações.

4. Eliminou redundância e incoerência de dados.

5. Unificou informações.

6. Proporcionou uma vantagem estratégica ao difundir um novo modelo organizacional..
7. Economizou tempo em reuniões.

8. Criou transparência nos processos.

9. Aprimorou a análise e avaliação de tendências.

10. Ampliou o controle e acompanhamento das tarefas delegadas.

Outras informações sobre a pesquisa podem ser encontradas em ambiente Internet no

site da EAESP-FGV: http:\www.fgvsp.br/eis

Tema 5: Fatores críticos de sucesso de EIS

Esse tema tem sido bastante estudado, e, dentre as pesquisas, destacamos a realizada por

Rainer e Watson (1995), visando identificar fatores para o sucesso dos EIS nos seus

aspectos de desenvolvimento e de operação contínua.

A pesquisa compreendeu entrevistas com 48 pessoas de sete empresas, de diferentes

indústrias, envolvidas com o desenvolvimento e operação de EIS. As entrevistas foram

selecionadas em torno dos três tipos principais de constituintes:

1. Executivos usuários dos EIS

2. Fornecedores e consultores de software EIS

3. Projetistas de EIS
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o resultado da pesquisa forneceu uma lista de 23 fatores considerados mais importantes

para o desenvolvimento de EIS, dos quais citamos os 10 primeiros:

1. Existência de um sponsor no nível dos executivos

2. Definição das necessidades de informação

3. Apoio da alta administração

4. Administração de dados

5. Considerações de custo

6. Administração da difusão do sistema e de sua evolução

7. Administração das expectativas gerenciais

8. Entrega da primeira versão rapidamente

9. Administração da resistência organizacional

10. Ligação do EIS aos objetivos do negócio

De um total de 427 comentários, chegou-se a uma lista de 46 fatores de sucesso para a

operação dos EIS, dos quais relacionamos os 10 primeiros:

1. Informações em tempo (da necessidade)

2. Melhoria da eficiência

3. Informações acuradas

4. Informações relevantes

5. Facilidade para usar

6. Acesso a informações de status (posicionamento) da empresa

7. Melhoria na comunicação

8. Mínimo ou nenhum treinamento (no uso do EIS)

9. Interface adaptável

10.Adaptação a mudanças de necessidades de informação

Uma das conclusões destacadas refere-se à necessidade de os executivos participarem

ativamente no desenvolvimento, devotando tempo para a definição de informações de

gestão. Na parte de operações, as informações devem ter muita qualidade, e, com a

interface oferecendo facilidade para navegar e para selecionar informações, os próprios

executivos teriam mais eficiência na busca e interjogo com as informações.
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A partir de Rainer Jr. (1989), podemos registrar alguns fatores de sucesso para um EIS

operacional no que se refere à tipologia de qualidade de informação.

1. Informações acuradas

2. Informações no tempo certo (timely)

3. Informações atualizadas

4. Informações relevantes

5. Informações disponíveis rapidamente

6. Informações necessárias

7. Informações convenientes

8. Informações confiáveis

9. Informações concisas

10. Informações num único lugar

Da mesma forma, pela tipologia de funções do EIS (lO primeiros):

1. Acesso a status de informações da empresa

2. Relatórios de exceção

3. Definições-padrão na empresa

4. Acesso a dados externos

5. Drill down

6. Electronic mail

7. Acesso a informações "soft"

8. Análise de tendências

9. Análises de apoio à decisão

1O. Informações de contato

Finalmente, pela tipologia de características do EIS (os 10 primeiros):

1. Fácil de usar

2. Colorido (cor)

3. Gráficos
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4. Mínimo ou zero de treinamento (para uso)

5. Adaptável na mudança das informações de gestão

6. Interface amigável

7. Múltiplas maneiras de apresentação

8. Rápido tempo de resposta

9. Fácil de obter hard-copy

10. Baixa manutenção

Nesse tema, Bajwa et al. (1998), desenvolveram uma pesquisa em que buscaram

também os antecedentes de sucesso dos EIS. Foram definidos os seguintes constructos

e itens de observação:

a) Suporte da alta administração (seis itens)

b) Suporte da area de Informática (seis itens)

c) Suporte de fornecedores e de consultores (cinco itens)

d) Sucesso do EIS (três itens)

Procuraram o interjogo de causalidade entre eles, por meio de coleta de dados em

escalas Likerts de 7 pontos, em questionários enviados a 1.423 empresas para o

responsável máximo de Informática dessas organizações, que encaminharia para a

pessoa que mais conhecesse o uso de EIS na empresa, a fim de ser preenchido.

Houve um retorno líquido de 69 respondentes, considerado baixo pelos pesquisadores,

principalmente com relação ao teste estatístico escolhido - SEM (Structural Equation

Modeling) -, de empresas que possuem EIS. As escalas Likerts foram processadas no

software EQS, que produziu os seguintes resultados:

a) Os suportes da área de Informática e de fornecedores e consultores eram

influenciados pelo suporte da alta administração.

b) O suporte de Informática afeta diretamente o sucesso do EIS.

c) O suporte de fornecedores e de consultores não afeta o sucesso do EIS (contrariando

pesquisas anteriores).

62



d) Não há nenhuma influência direta entre o suporte da alta administração e o sucesso

do EIS (também difere de outras pesquisas).

A interpretação dos resultados acima acarretou uma série de considerações que

circunscrevem ou complementam os resultados de outras pesquisas procurando

explicações dependentes de outros constructos não projetados ou situações causais não

delineadas na pesquisa. Assim, as conclusões (b) e (c) levaram a conclusão de que,

possivelmente, o desenvolvimento do EIS esteja passando dos fornecedores/ consultores

para serem projetados internamente.

Certas limitações foram mencionadas:

a) O pivot informante poderia não ser o elemento ideal para informar, sobretudo no

lugar dos executivos diretamente.

b) Houve baixa taxa de resposta, com 69 respondentes, embora consistente com o

número de respondentes de outras pesquisas. Esse baixo número de respostas impõe

restrições e considerações especiais ao ser processado pelo software SEM.

c) O sucesso do EIS foi medido em termos de sucesso em desenvolvimento,

manutenção e evolução dos EIS, mas ele pode ser aferido por outros fatores, tais como

satisfação de uso, nível de utilização, desempenho operacional do grupo, impactos

organizacionais, etc.

Destacamos que o mencionado no item (c) coincide com os objetivos e o significado

dos constructos desta pesquisa, em termos de sucesso de EIS.

Tema 6: Determinação das necessidades de informação

Esse tema é, com certeza, um dos mais importantes dentro do assunto de EIS, pois um

erro nessa área potencialmente leva o EIS ao fracasso. Frolick e Robichaux (1995)

mostram que "infelizmente, mais EIS falham do que sejam bem-sucedidos; e entre as

razões do insucesso está a inabilidade de construir sistemas que endereçam as

necessidades dos executivos".
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Davis (1982) listou três obstáculos para a definição bem-sucedida de determinação de

necessidades de informação:

1. Restrições humanas como processadores de informação e solucionadores de

problemas

2. Variedade e complexidade dos requisitos de informação

3. Complexidade na comunicação entre executivos e projetistas de EIS

De um lado, os executivos não têm concordado muito entre si sobre quais informações

seriam importantes a eles mesmos, encontrando dificuldades em expressar suas

necessidades. Às vezes, os executivos pensam que os analistas seriam capazes de

construir o EIS, mesmo quando as necessidades são meio nebulosas. As informações

acabam sendo "informações da terra de ninguém".

Do outro lado, os analistas costumam proceder da mesma forma na interação com os

executivos como nos casos de construção dos sistemas estruturados transacionais. Há,

em princípio, uma comunicação muito difícil entre essas duas categorias de

profissionais. Profissionais com experiência interativa com executivos seriam muito

bem utilizados, pelos menos nas implementações dos módulos iniciais.

Cabe à comunidade EIS buscar métodos mais estruturados para a obtenção da definição

das informações de gestão, como é o caso da pesquisa realizada por Frolick e

Robichaux (1995) com o alinhamento do processo de definição com o método SOB

(Strategic Business Objectives), procurando ligar as informações necessárias com os

objetivos estratégicos da organização.

Frolick (1991) efetuou uma pesquisa com o objetivo de conhecer como as empresas

estavam definindo as suas necessidades de informação para os EIS, tanto para EIS

iniciais como EIS em evolução. Mais especificamente, buscava os métodos para a

definição de necessidades de informação e seus atributos de freqüência e utilidade.
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Foram entrevistadas 54 empresas com correspondentes equipes de desenvolvimento de

EIS respondentes por meio de questionários estruturados, contendo questões relativas a

um conjunto de métodos potenciais de determinação de necessidades, com a

possibilidade de os usuários colocarem novos métodos. Segue um dos resultados

encontrados contendo uma lista de métodos de determinação de informações para

gestão, classificada pelo critério de utilidade percebida:

1. Participação em reuniões especiais para ouvir (não perguntar) o que os executivos

necessitam, na forma de informações

2. Sessões de planejamento estratégico

3. Discussões com pessoal analista de negócios

4. Discussões informais com executivos

5. Exame de informações geradas pelo computador

6. Fatores críticos de sucesso

7. Exame de informações não geradas pelo computador

8. Discussão com o pessoal provedor de informações

9. Abordagem pelos objetivos estratégicos de negócio

10. Exame do plano estratégico

11. Exame de EIS de outras empresas

12. Trabalho em isolado de times de Informática na concepção das informações em

potencial

Tema 7: EIS e aprendizagem

Rockart e Delong (1988) explicam como o ESS melhora os modelos mentais dos

executivos. Mostram que os ESS aperfeiçoam a capacidade dos executivos na

compreensão dos negócios da empresa por meio dos seguintes pontos:

a) Acesso melhorado aos dados externos

b) Habilidade de combinar dados de múltiplas fontes

c) Dados apresentados em formatos mais significativos

d) Melhores capacidades analíticas e de modelagem

e) Habilidade de testar premissas sobre os negócios
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f) Acesso a informações fora do horário comercial

Desses pontos, o item de prover mais capacidade e instrumental de análise e modelagem

aos executivos significa que o executivo pode observar e testar modelos mentais de

análise sobre as informações do EIS. Nesse interjogo, os modelos mentais dos

executivos, orientados para gestão empresarial, podem sofrer modificações, o que, em

última instância, significa que aprendem (Vandenbosch, 1993). Tais modificações

podem traduzir-se em melhorias de desempenho.

Foi nessa direção que Vandenbosch (1993) dirigiu sua pesquisa, objetivando explicar se

ESS promove o aprendizado dos executivos e, em conseqüência disso os seus

desempenhos na organização. Aprofundou o estudo, buscando dois tipos de

aprendizado, em função de modelos mentais:

• Manutenção dos modelos mentais

• Desenvolvimento de novos modelos mentais

Estabeleceu uma equivalência entre os dois tipos de modelos mentais e os tipos de

aprendizagem de Argyris (1977) e Senge (1990), respectivamente single-loop e double-

loop (vide Apêndice G) e aprendizagem adaptiva e aprendizagem criativa.

Single-loop refere-se à aprendizagem em que se confirmam as regras de negócios, ao se

defrontar com as informações, enquanto double-loop significa uma situação de

aprendizagem ao se questionar as regras e paradigmas existentes com a proposição de

novas e criativas soluções, sempre dentro de um contexto de interação com as

informações. Trata-se de transformar os mapas mentais para gerar novos significados.

Tais conceitos são emitidos por autores ou teóricos estudiosos da área de organizações

como Argyris, Senge e Fulmer, mas também possuem uma equivalência com conceitos

emitidos por psicólogos da linha cognitiva como Piaget, Gagné, Bruner, Bandura

(Piaget, 1978; Oliveira e Chadwick, 1982).
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Piaget define aprendizagem como uma adaptação do organismo humano ao meio

ambiente. Adaptação é composta por dois elementos inter-relacionados: assimilação e

acomodação. Nessa adaptação, o organismo assimila as informações do ambiente às

estruturas cognitivas internas preexistentes, enquanto a acomodação significa que o

organismo rearranja, requestiona e refaz suas estruturas cognitivas internas podendo

surgir novas linhas ou modelos mentais.

Apresentamos alguns resultados da pesquisa de Vandenbosch (1993):

1. Manutenção de modelo mental está positivamente relacionada com eficiência.

2. Desenvolvimento em modelo mental está positivamente relacionado com eficácia.

3. Percepções de melhoramento em eficiência e eficácia estão positivamente

relacionadas com desempenho.

4. Manutenção de modelos mentais acontecem mais do que desenvolvimento de

modelos mentais.

5. Percepções de melhoramentos em eficiência devido ao ESS serão mais positivas do

que percepções de melhoramentos com eficácia.

o estudo dessas pesquisas anteriores e literaturas acerca do tema também motivaram

bastante a construção de constructos equivalentes nesta pesquisa em ambiente

brasileiro.

Tema 8: Desenvolvimento e implementação de EIS

Watson et aI. (1995) realizaram uma pesquisa de campo com 43 organizações na busca

de informações sobre o processo de desenvolvimento e implementação de EIS, cujos

principais resultados são apresentados a seguir.

Os principais motivos para a construção dos EIS foram, em ordem decrescente:

a) Prover mais fácil e rápido acesso a informações

b) Melhorar a eficiência e eficácia dos executivos seniores

c) Monitorar a performance da organização
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djMefhorar a comunicação

e) Extrair e integrar dados de fontes incompatíveis

f) Mudar o modelo mental dos executivos

g) Fornecer informações competitivas

h) Monitorar ambiente externo

i) Efetuar downsizing da organização mediante redução de pessoas em virtude do EIS

Os recursos necessários de hardware e software comprometidos para o EIS devem ser

examinados e dimensionados adequadamente. A experiência tem mostrado que devem

ser incluídos novos servidores para EIS distintos da base operacional. A Figura 6 a

seguir (Watson et al.,1997) mostra os diversos tipos de servidores conectados em

ambientes mainframe e cliente-servidor.

Figura 6 - Arquitetura client-server EIS para mainframe/c1iente-servidor
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Uma arquitetura do EIS mais precisa pode ser examinada na Figura 6, cedida por

empresa de consultoria em EIS, com três camadas, isto é, servidores independentes para

Bases Transacionais, Information Warehouse e Programas EIS (servidores e clientes).

Figura 7 - Arquitetura EIS em três camadas
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o desenvolvimento de EIS provoca o aparecimento de uma série de fraquezas na infra-

estrutura de computação das empresas que deve ser sanada para que o desenvolvimento

seja bem efetuado, Na ordem de prioridade, temos (Watson et aI., 1995):

1. Necessidade de melhorar base de dados existente

2. Necessidade de melhorar o pessoal envolvido

3. Necessidade de adquirir ou melhorar o hardware e software

4. Necessidade de melhorar as capacidades de comunicação

5. Necessidade de mudar a estrutura da organização e relações de comando

administrativo
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Os respondentes, adicionalmente, sinalizaram que o método de desenvolvimento era

mais do tipo evolutivo (Grajew e Tolovi, 1978) do que linear, próprio do

desenvolvimento de sistemas transacionais, e que os problemas encontrados no

desenvolvimento foram, na ordem (lO primeiros):

1. Obter dados acurados

2. Ficar atento às mudanças de necessidades de informação pelos executivos

3. Definir os objetivos do sistema

4. Combinar múltiplas fontes

5. Ter recursos suficientes de hardware e pessoal

6. Manter o interesse dos executivos

7. Administrar a difusão do EIS

8. Fazer os executivos usarem o sistema

9. Evitar resistência política

10. Identificar os requisitos iniciais de informação

Um comentário final da pesquisa muito interessante refere-se às diferenças de uso de

EIS em função das diferenças culturais dos países; assim, EIS seria mais bem-sucedido

em países de contexto cultural mais baixo, como EUA e Alemanha, onde os gerentes

são mais orientados para relatórios do que relacionamento humano, ao contrário de

países ditos de cultura alta, do tipo do Japão e França, onde os gerentes possuem um

relacionamento contínuo e estreito com os subordinados e não necessitariam tanto do

EIS, e sim de mais informações informais.

Tema 9: Interface gráfica do EIS

A interface gráfica é o elemento visual apresentado pelo EIS aos executivos e consiste

em seu elemento mais sensível relativo à boa utilização desse sistema pelos executivos.

Basicamente, temos dois tipos de telas em EIS (Watson et al., 1997):

1. Telas de sistema (escolha de assuntos e navegação) (vide exemplo na Figura 8)

2. Telas de informação
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Podemos notar uma régua inicial de seleção de assuntos dirigidos à alta administração,

incluindo o painel de controle, conforme Kaplan (1992) e Kaplan (1993), e o

alinhamento com os fatores críticos da empresa. Observamos o botão News, indicando

entrada em Webcasting, em seguida, o ícone para entrada em e-Mail (comunicação

EIS), o ícone Conceitos, envolvendo definição das informações de gestão, o Microsoft

Office, indicando acesso a programas de apoio pessoal, e Clientes, mostrando entrada

para o círculo de contatos pessoais, conforme Kottler (Rockart e DeLong, 1988). As

demais entradas são auto-explicativas, de uso pela gerência média.

A pesquisa de Smith (1988) tem como objetivos:

a) Determinar se o formato das informações financeiras (balanço e demonstrativo de

lucro e perda) afeta o desempenho dos usuários, independentemente do estilo de tomada

de decisão.

b) Determinar se o formato da informação afeta a performance dos usuários de um certo

estilo de tomada de decisão.

Figura 8 - Exemplo de tela EIS de assuntos (Yong, 1999)
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Ora, dado que os estilos de tomada de decisão estão ligados com os aspectos cognitivos

de tomada de decisão, a idéia básica é estabelecer os melhores formatos de tela para que

se tenham melhores resultados do processo de tomada de decisões.

Os aspectos cognitivos considerados envolvem uma combinação entre os dois modos de

percepção (sensações e intuição) e dois modos de avaliação (pensar e sentir) da

psicologia junguiana.

As variáveis independentes são os formatos de relatórios (formatos lineares, formatos-

padrão de balanço e lucro/perdas, formato gráfico de ambos e formatos combinados dos

três anteriores citados), sendo apresentados aos respondentes previamente classificados

com os modos perceptivos e de avaliação. As três variáveis dependentes - tempo de

decisão, nível de confiança da decisão e lucratividade da empresa - são inseridas numa

experiência controlada de simulação de jogo de empresa, com a conseqüente

apresentação dos resultados das tomadas de decisão.

Outra pesquisa interessante foi efetuada por Ramarapu (1993), envolvendo urna

investigação dos impactos produzidos pela apresentação aos executivos de formatos

específicos de informação (telas), associados com a natureza do problema, na

per:formance dos respondentes na resolução de problemas.

Os formatos de apresentação foram divididos em duas categorias: formatos linear (tipo

drill down) e não-linear (tipo hipertexto); enquanto a natureza dos problemas foi

classificada em: simbólica (valor obtido diretamente em acesso do dado) e espacial

(informação dependente de posterior manipulação e integração de dados acessados). Os

impactos são medidos em tempo de resolução de problema, acuracidade da solução

encontrada e satisfação na resolução do problema.
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Capítulo 3. Objetivos e hipóteses da pesquisa

3.1. Objetivos

• Descrever características de uso de EIS nas organizações brasileiras , com

referência ao perfil dos executivos usuários de EIS. Quem e como é o executivo

usuário de EIS? Como utiliza os EIS?

• Consolidar o modelo básico dos constructos relativos aos EIS nas organizações.

• Testar hipóteses sobre o interjogo dos constructos (relacionamentos e poder

explicativo dos constructos).

• Caracterizar sucesso/fracasso dos EIS no ambiente político/cultural das

organizações brasileiras e seus determinantes básicos.

Em detalhes, descrever:

• O perfil do executivo

• O perfil das empresas

• O ambiente informacional e competitivo das organizações que usam EIS

• A importância e características de projeto dos EIS

• Os tipos de processos decisórios que utilizam os EIS

• Variações de utilização, aprendizagem, desempenho e avaliação diante dos dados

demográficos dos respondentes

Fazer correlações e inferências relativas a:

• Qualidade das informações em EIS

• Aprendizagem pessoal

• Desempenho pessoal e grupal

73



• Sucesso do EIS

3.2. Hipóteses

HI: A boa qualidade das informações de um EIS está ligada a um bom projeto de EIS.

H2: Uma boa qualidade de informações propicia mais aprendizagem pessoal e grupal

dos executivos e gerentes do que simplesmente o uso.

H3: A aprendizagem mediante EIS leva os executivos/gerentes a maior desempenho

operacional.

H4: Um desempenho superior dos executivos acarreta uma boa avaliação do EIS, com

incorporação do EIS no trabalho.

H5: A utilização do EIS nos processos decisórios proporciona a aprendizagem.

H6: A utilização do EIS nos processos decisórios propicia melhor desempenho

operacional.
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Capítulo 4. Pesquisa empírica

4.1. Método de pesquisa

o método de pesquisa baseou-se numa adaptação, com extensão, do método

preconizado por Benbasat e Moore (1992), incluindo problemáticas de maior

abrangência relativas à estratégia de pesquisa como um todo, definindo o escopo das

áreas de conhecimento e a inserção da estratégia e operacionalização do processo de

coleta de dados.

Passos da pesquisa:

Processos Métodos e atividades

1. Estratégia da pesquisa • Revisão de pesquisas anteriores

• Desenvolvimento dos aspectos teóricos

a agregar

• Identificação de áreas de conhecimento

abrangidas

• Modelagem de informações envolvidas

• Definição do tipo de pesquisa

2. Desenvolvimento do modelo de. Caracterização dos constructos e

constructos e sua operacionalização principais atributos (itens) selecionados

3. Desenvolvimento da rede de constructos.j e Análise da literatura e de pesquisas

e estratégia de desenvolvimento de anteriores

hipóteses • Uso da criatividade

• Projeto e análise de riscos

• Escolha do conjunto de técnicas e

softwares de análise dos dados

4. Desenvolvimento das escalas e sua • Teste das escalas

operacionalização (variáveis observáveis)

5. Estratégia de amostragem e da sua •

operacionalização; plano operacional e •

coleta de dados •

Análise do universo de respondentes

Métodos de pesquisa escolhidos:

Mala direta
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• Esquema de relacionamento um a um

• Controle e estatística das respostas

6. Análise dos dados coletados • Análise dos dados amostrais

7. Validade de conteúdo • Correspondência entre conceitos e

medidas observáveis

8. Validade de convergência • Verificação se O índice de correlação é

positivo em cada constructo

9. Validade discriminante • Verificação se o índice de correlação é

baixo entre itens de constructo

diferentes

10. Confiabilidade das escalas • Verificação dos índices Alpha de

Cronbach

11. Modelagem inicial do inter- • Construção do protótipo da rede de

relacionamento dos constructos constructos

12. Confirmação de hipóteses • Utilização de técnicas de correlação e

de inferência estatística bi/multivariada

13. Análise de resultados • Análise de resultados

14. Conclusões finais • Avaliação global dos resultados

15. Envio de relatório final aos • Consolidação, memorando final, envio

respondentes

4.2. Estratégia de pesquisa

A pesquisa empírica visa obter informações sobre os impactos dos EIS nos executivos,

incidindo, portanto, em atributos das entidades executivos, percebidos por eles mesmos.

Por exemplo: na percepção dos executivos, ao interagirem com os EIS, houve

aprendizagem? Melhorou o seu próprio desempenho operacional? O foco da pesquisa

será centrada na pessoa do executivo (com base nas suas percepções), em contraponto

com a maioria esmagadora de pesquisas em EIS realizadas com foco nos aspectos

técnicos de uso ou em atributos do EIS.

76



As áreas de conhecimento envolvidas podem ser sintetizadas em:

a) Teoria da aprendizagem (psicologia de aprendizagem)

b) Processos decisórios e desempenho em gestão empresarial (planejamento e controle

de empresas)

c) Tecnologia de Informação (qualidade de informações e Tecnologia de Informação)

d) Contexto oferecido pela organização (infra-estrutura de informação) e ambiente

(ambiente competitivo na indústria brasileira)

Fundamentalmente, queremos agregar à teoria dos EIS que a utilização deles propicia

aprendizagem e melhora no desempenho dos executivos. Argyris (1977), Nixon (1990),

. Zack (1999), Robin (1998), Fulmer, (1994) e Senge (1990) constituem alguns exemplos

de artigos/livros sobre aprendizagem pessoal, organizações que aprendem e

desempenho gerencial.

Assim, estamos deslocando o foco de EIS para o seu principal constituinte (o

executivo), que é também o elemento vivo responsável pelas transformações culturais e

econômicas do ambiente. Ressaltamos que, sem o elemento humano, a Tecnologia de

Informação e suas informações não têm utilidade.

4.3. Modelo de informações

A Figura 9 mostra o modelo de informações transdisciplinar desenvolvido neste estudo.

O modelo é fruto de uma observação fenomenológica e reflexões sobre os processos

que envolvem o executivo quando interage com o EIS.

Importante observamos que os fundamentos de modelagem seguem os processos de

abstração (classificação, agregação e generalização) de Smith e Smith (1977) e

Rumbaugh (1994), sendo fonte de informações para a construção dos correspondentes

constructos.
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As informações demográficas dos respondentes fornecerão informações sobre as

tipologias de executivos que utilizam os EIS atualmente no mercado brasileiro. As

tipologias responderão questões referentes a:

• Faixa de idade dos executivos

• Educação formal

• Experiência profissional

• Cargos (área funcional)

• Tempo no cargo atual

• Tempo na empresa

• Nível gerencial (essa informação servirá para verificar se o EIS é restrito à alta

administração - daí o seu nome de origem EIS -, ou já é um instrumento utilizado

pelas gerências/coordenação e profissionais especializados (analistas de negócios,

analistas financeiros, etc.)

Figura 9 - Modelo de informações da pesquisa

l
Caracteristicas
demográficas

Características
Tipologias e aplicações
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A leitura da Figura 9 deve ser feita com base em fenomenologia, na qual observamos o

encontro dos executivos com as informações propiciadas pelo EIS, com as telas

provenientes dos projetos e aplicações, nos processos decisórios, num dado contexto

organizacional, e com o meio ambiente (classificação, agregação e generalização),

gerando aprendizagem, desempenho e avaliação.

Destacamos que esse processo de modelagem das informações, introduzido no método

de pesquisa, é diferencial diante das pesquisas históricas (nas quais se percebe a

inexistência do exercício de modelagem de informações) examinadas e confere à

pesquisa um caráter mais objetivo e clareza de propósitos, possibilitando maior

flexibilidade na formulação e comprovação de hipóteses.

4.4. Tipo de pesquisa

Segundo Malhota (1996), temos três tipos básicos de pesquisa: exploratória, descritiva e

causal. O objetivo principal da análise exploratória é fornecer insights ao pesquisador

diante do problema de pesquisa. Um estudo exploratório deve obter respostas como

"quem, o que, onde, quantos, como ..." a fim de apoiar a formulação de hipóteses numa

fase posterior. A análise descritiva busca descrever precisamente o problema pelas suas

características e funções e utiliza análises quantitativas, tais como freqüências,

percentuais ou mesmo relacionamento entre variáveis baseado em hipóteses formuladas

a priori. A análise causal tem por objetivo determinar relacionamentos de causa e efeito

entre as variáveis em jogo, com a formulação de hipóteses. Nessa busca dos

relacionamentos, podemos determinar a natureza dos relacionamentos, com a

comprovação ou não de hipóteses, fortalecendo a teoria em construção.

Esta pesquisa focaliza, primordialmente, os aspectos causais, mas também busca os

aspectos descritivos/exploratórios no relacionamento dos EIS com os executivos em

ambiente brasileiro.

A pesquisa foi efetuada basicamente por meio de questionário enviado aos executivos

respondentes, dentro de uma estratégia de pesquisa que visa obter o maior número
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possível de respondentes, sabendo-se que os executivos, normalmente, são

extremamente ocupados. Especialmente, pelo fato de, no início desta pesquisa, ter

ocorrido um fato extraordinário, que foi a flutuação do câmbio nas operações de

importação/exportação (aproximadamente 8 de janeiro de 1999), com os inevitáveis

acréscimos de preocupações aos executivos brasileiros.

4.5. Desenvolvimento dos constructos e seus indicadores

Na passagem do modelo de informações para o âmbito de o modelo estatístico ser

utilizado na pesquisa de campo, podemos manter a equivalência direta entre as

entidades de informação e os constructos, já que, segundo Hair (1998), "Constructo é

um conceito que o pesquisador pode definir em termos conceituais, mas não pode medir

diretamente. Os constructos são a base para a formação de relacionamentos causais, pois

é a forma mais pura de representação possível de um conceito ..." , e mais adiante: " ...

um constructo precisa ser mensurado aproximadamente por indicadores (ou itens)."

A partir do modelo de informações, descrevemos a seguir o conjunto dos constructos e

seus indicadores, com os motivadores e objetivos, fazendo um contraste com referências

anteriores que tratam do mesmo constructo. Tais constructos e indicadores são

resultados da análise das pesquisas anteriores e de artigos sobre EIS, juntamente com a

experiência e criatividade do pesquisador.

O desenvolvimento dos constructos e seus indicadores é possivelmente o item de maior

importância na pesquisa, pois é neste momento que a essência da pesquisa se insere, e,

num contexto multidisciplinar, é neste instante que se introduzem os elementos das

disciplinas que queremos pesquisar, como indica a Figura 10. Para maior clareza da

exposição, o pensamento de modelagem é de extrema importância e utilidade a fim de

se definir e dimensionar os constructos e seus itens.

A grande maioria das medidas é efetuada na forma de escalas Likerts com cinco

posições, a fim de facilitar ao executivo no momento das respostas. A posição 5

representa o aspecto mais favorável e a posição 1, o mais desfavorável. Definimos

também a terceira posição como neutra para permitir que o executivo possa responder o
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item que não conhece ou tem dúvidas. As demais medidas são variáveis nominais e

intervalares.

Figura 10 - Modelo multidisciplinar da pesquisa

de administração de empresas

-Teoria das organizações
-Planejamento, controle, avaliação
do desempenho de empresas
-Estratégías competitivas

-Teoria da aprendizagem
-Teoria em Sistemas de Informação

-Teoria sobre EIS
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4.5.1. Constructo A: Executivo

• Sexo

• Idade

• Tempo no cargo

• Tempo na empresa

• Nível gerencial

• Formação profissional

• Nível de educação formal

• Experiência profissional

Objetivo do constructo:

Indicar, de forma precisa e básica, com relação à utilização do EIS, quem é o executivo,

a sua posição e tempo na empresa e seu potencial educativo e profissional. Juntamente

com variáveis do tipo aprendizagem ou desempenho, podemos efetuar análises em

cross com essas informações demográficas.

4.5.2. Constructo B: Empresa

• Setor industrial

• Ramo de atividades

• País de origem do capital

• Número de funcionários

• Faturamento (1997)

• Faturamento (1998)

Objetivo do constructo:

Prover informações que indiquem o tipo de atividade industrial das empresas e o seu

porte, mediante o número de funcionários e faturamento.
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o conjunto de empresas pertence ao setor de manufaturas, não sendo aceitas empresas

de serviço ou agropecuárias. Essa divisão mantém a essência e diversidade das

informações do EIS, em virtude do mesmo tipo de cultura organizacional.

4.5.3. Constructo C: Tecnologia EIS

• Produto ou software EIS utilizado

• Base de dados/Datawarehouse/OLAP utilizado (por ex.: tipo de RDBMS)

• Aplicações EIS em funcionamento (módulos)

• Número de computadores (client) com EIS

• Número de usuários do EIS

Objetivo do constructo:

Fornecer informações básicas das Tecnologias de Informação utilizadas (software de

front-end e da base de dados). As aplicações mais utilizadas propiciarão uma idéia da

principal área de preocupação das empresas. Os números de computadores EIS e seus

usuários fornecerão uma idéia de tamanho e spread do EIS.

4.5.4. Constructo D: Organização

Características da empresa relacionadas à utilização de informações

gerenciais/executivas.

Dl) A empresa possui uma estratégia de maior desempenho operacional, financeiro e

econômico.

D2) A empresa possui os sistemas transacionais (ou operacionais) implementados, mas

não possui informações gerenciais adequadas à alta e média administração.

D3) As informações gerenciais/executivas são organizadas manualmente em planilhas

eletrônicas, gerando múltiplas e sucessivas versões de informações.

D4) A empresa possui as informações gerenciais/executivas em muitos relatórios

(papéis) e o EIS tem contribuído para diminuir/substituir esses papéis.

D5) A empresa pOSsUI sérios problemas de integridade nas informações

gerenciais/executivas ("as informações não batem").
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D6) As informações gerenciais/executivas são elaboradas por assessores para os

decisores, necessitando de muito retrabalho para que as informações de gestão

sejam as oficiais da empresa.

D7) A infra-estrutura de sistemas de informação é fraca e problemática.

Objetivo do constructo:

Caracterizar e medir as condições motivadoras organizacionais para o uso dos EIS.

Procuramos obter uma ligação da estratégia com a utilização do EIS em Dl, já que as

demais escalas procuram caracterizar as condições informacionais das organizações que

poderiam originar o desenvolvimento e uso de EIS. Muitas das questões são·

provenientes da prática em convivência com os executivos.

4.5.5. Constructo E: Ambiente

Avaliação do ambiente em que a sua empresa está operando.

Você considera que:

E1) O nível de competição no mercado onde sua empresa atua seja alto.

E2) A sua empresa costuma perder clientes para concorrentes.

E3) A sua empresa necessita de informações de gestão para competir no mercado.

E4) Freqüentemente entram mais competidores no seu mercado, tornando mais acirrada

a competição pelos clientes.

E5) A sua empresa tem procurado aumentar a participação de mercado.

E6) A competição costuma gerar alta pressão no tempo na resolução de problemas.

E7) A incerteza do ambiente é um fator ameaçador para a sua empresa.

Objetivo do constructo:

Caracterizar e medir as condições motivadoras do ambiente que circunda as

organizações e que podem ter determinado o uso do EIS, principalmente com relação à

competitividade e ameaças à organização.

Algumas referências que contribuíram para a formação desse constructo foram:

Prahalad e Hammel (1995), Porter (1980), Keen (1988), Mariotto (1991).
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4.5.6. Constructo F: Projeto de EIS

Características de projeto de EIS percebidas pelo respondente.

FI) O projeto EIS foi elaborado com a sua participação.

F2) As informações de gestão escolhidas são úteis, precisas e suficientes para o apoio à

gestão.

F3) Os formatos de telas e informações estão projetados de forma adequada à minha

forma de pensar e decidir.

F4) A navegação pelas telas é intuitiva e simples.

F5) O projeto do EIS prevê condições de evolução quanto às telas e conteúdo de

informações, para acompanhar a evolução dos executivos e da empresa.

F6) O tempo de resposta do EIS é adequado à minha velocidade de análise.

F7) A apresentação de gráficos com as informações ajuda na compreensão das

informações e dos fenômenos empresariais.

F8) O projeto do EIS combina informações provenientes de diversas fontes funcionais

imarketing, comercial, recursos humanos ...)

Objetivo do constructo:

Mostrar e tornar evidente a importância do Projeto do EIS como um fator fundamental

no sucesso dos EIS. A priori, esse constructo está muito ligado, no sentido causal, aos

constructos de qualidade de informação, aprendizagem, desempenho e avaliação do

EIS. A quase- totalidade das pesquisas anteriores de EIS analisa as características do

projeto, num sentido exploratório, mas não lida com o constructo como um constructo

causal a outros constructos, como nesta pesquisa.

Esse constructo é de extrema complexidade, pois trabalha diretamente com os aspectos

cognitivos dos executivos. Vale enfatizar que, no mercado, surgem produtos EIS que

são "enlatados" inflexíveis e passam a chamar-se EIS, quando, na realidade, são os

antigos sistemas de informação gerencial (relatórios gerenciais) com uma aparência

tecnológica mais moderna. Esses enlatados denotam muito mais o aspecto comercial de

venda do que realmente um EIS, que tem como fundamento básico propiciar o

aprendizado dos executivos e, portanto, deve considerar os seus aspectos cognitivos.
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Algumas referências que contribuíram para a elaboração desse constructo foram:

Rockart e DeLong (1988), Frolick (1991), Yong (1999).

4.5.7. Constructo G: Utilização de EIS

Refere-se ao uso do EIS nos aspectos de tempo, local e estágio de utilização.

G I) Há quanto tempo utiliza o EIS?

G2) Assinale sua freqüência de utilização do EIS nos escritórios da empresa.

G3) Assinale sua freqüência de utilização do EIS fora da empresa.

G4) Estágio de difusão (spread) da utilização do EIS.

Objetivo do constructo:

Caracterizar a utilização do EIS segundo seus atributos de:

a) Período de tempo em que já utiliza EIS (duração de tempo).

b) Freqüência de utilização do EIS (intensidade de uso).

c) Freqüência de utilização do EIS fora do escritório normal do executivo (local).

d) Tipologia da posição de uso do EIS na organização (spread ou estágio de uso).

(Esse último indicador é muito importante, pois comenta-se informalmente que muitas

empresas não conseguem sair do estágio de protótipo.

Algumas referências que motivaram e ajudaram a composição desse constructo foram:

Elliott (1992), Glover (1993), Rockart e DeLong (1988).

4.5.8. Constructo H: Processos decisórios

Refere-se à utilização do EIS no apoio aos diferentes tipos e níveis de processo

decisório na sua empresa.

Utilizo o EIS para o apoio a atividades de:

HI) Planejamento estratégico.

H2) Elaboração de planos operacionais (anuais ...).

H3) Elaboração e controle de planos orçamentários.
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H4) Análise e controle operacional (metas) de atividades básicas do dia-a-dia.

H5) Reuniões periódicas do grupo gerencial/executivo.

H6) Avaliação e controle de desempenho da empresa por meio de indicadores globais

(painel de controle, scorecard ...).

Objetivo do constructo:

Caracterizar os principais processos decisórios nos quais o EIS desempenha papel

relevante de apoio. Oferece uma visão precisa do tipo e nível de utilização do EIS em

processos decisórios. Se considerarmos a classificação de Anthony (1965), poderíamos

visualizar: Hl, H6 (Kaplan, 1992; Kaplan, 1993) para a alta administração, H2, H3 para

a gerência sênior, H4 para a gerência média/coordenação e H5 pode ser utilizado para

qualquer nível gerencial.

4.5.9. Constructo I: Qualidade das informações de gestão

Avaliação da qualidade das informações gerenciais/executivas oferecidas pelo EIS.

As informações de gestão produzidas pelo EIS:

11) Oferecem boa flexibilidade de análise, sob diversas dimensões ou aspectos

(multidimensionalidade ).

12) Mostram muitas possibilidades de análise, seja pelos valores agregados, seja pelos

números detalhados (drill down).

13) Oferecem uma visão multi funcional , com informações provenientes de diferentes

departamentos funcionais.

14) Permitem maiores facilidades de compreensão dos números, por intermédio da

disponibilidade (simultânea) de gráficos.

15) São precisas, atualizadas e disponíveis no momento em que necessito para análises.

16) Mostram informações históricas e comparativas com as atuais para análises e

reflexões sobre tendências e previsões.

I7) Permitem identificar facilmente condições de exceção e de alarmes.

Objetivo do constructo:
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Caracterizar com mais detalhes os principais aspectos referentes à qualidade das

informações de gestão percebida pelos executivos. A qualidade de informação reflete a

capacidade do esforço colocado pelos desenvolvedores do EIS e deve endereçar:

a) Qualidade da natureza da informação, isto é, funcionalmente são os tipos de

informações de que necessita.

b) Qualidade enquanto formato da informação (números, gráficos ...).

c) Qualidade em visualizar as informações indexadas por dimensões a escolher.

d) Qualidade no aspecto de oferta de informações atuais juntamente com informações

históricas e projeções para o futuro.

e) Qualidade de informação relativa a prioridades (alarmes) e exceções.

f) Qualidade de informação pela oferta de valores agregados e seus detalhes em

simultaneidade escolhida.

Algumas referências relacionadas com esse constructo são:

Smith (1988), Ramarapu (1993), Rockart e DeLong (1988).

4.5.10. Constructo 1: Aprendizagem

Avaliação da aprendizagem em decorrência do uso do EIS.

A utilização do EIS permitiu-me (e/ou incentivou-me a):

11) 1ustificar decisões e ações.

12) Conseguir maior entendimento e análise do desempenho da empresa, conforme

planejamento.

13) Obter maior familiaridade e lembrança das informações de gestão.

14) Adquirir uma visão sistêmica do negócio, gerando novos raciocínios, novas visões e

entendimentos, idéias e/ou soluções à empresa.

15) Identificar disfunções organizacionais, gerando reorganizações ou processos de

reengenharia.

16) Criar e testar novas premissas.

17) Ter mais tempo de reflexão sobre os problemas empresariais, de forma a enxergar

melhor os reais perigos.
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J8) Obter mais motivação pessoal e auto-reforço no exercício e resolução das minhas

tarefas de gestão.

Objetivo do constructo:

Verificar se a utilização de EIS trouxe aprendizagem ou não aos executivos

(respondentes) que possuem regularmente uma interação com o sistema. Trata-se de um

dos constructos centrais da pesquisa. As variáveis de medição estão colocadas em duas

grandes linhas de um processo de aprendizagem, embora a meta fosse medir

aprendizagem como um todo:

a) Aprendizagem como acomodação de Piaget (1978), em que há confirmação da

realidade percebida pelas informações com o referencial cognitivo já internalizado no

executivo. Equivale ao processo single-loop learning (Fullmer,1994).

b) Aprendizagem como redescoberta de novas idéias resultantes de insights que

permitam o requestionamento de paradigmas ou regras existentes na organização.

Comprovação do double-loop learning de Argyris (1977) e Senge (1990).

Outras referências teóricas cujos conceitos estão inseridos nos indicadores são:

Oliveira (1982), Vandenbosch (1997), Junqueira (1985~, Zuboff (1994),

Zuboff (1988).

Embora os conceitos devam estar inseridos na formulação dos indicadores, procuramos

suavizar a colocação visível de termos técnicos das disciplinas (insights, single-loop,

double ....) que, eventualmente, pudessem contaminar o preenchimento dos

questionários. Mesmo assim, expressões especializadas utilizadas, tais como "auto-

reforço", "testar premissas", podem ser entendidas de uma maneira mais popular.

11, 12, 13 estão dirigidas ao primeiro tipo de aprendizagem, enquanto J4, J5, J6, 17, J8

referem-se ao segundo tipo de aprendizagem.
I
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Não foi feita a inserção de elementos com triple-loop learning para não confundir os

executivos com questões mais complexas, mas estudos de Kuo (1998) contêm

indicações nessa direção.

4.5.11. Constructo K: Desempenho

Percepções pessoais na melhoria do desempenho operacional, em nível individual e

grupal.

Com a utilização do EIS:

KI) Sinto que adquiri uma experiência e compreensão maior sobre os negócios da

empresa.

K2) Sinto que consegui solucionar os problemas empresariais mais rapidamente.

K3) Sinto-me mais seguro e confiante quando o sistema EIS está funcionando.

K4) Sinto-me mais independente de meus subordinados e colegas pares, mais

fortalecido com as informações de gestão EIS à disposição.

K5) Percebi mais comunicação e harmonia grupal entre gerentes, diretores, presidente e

subordinados em geral (compartilhamento de informações).

K6) Percebi mais iniciativa da ação individual (proatividade ) e maior fortalecimento

grupal na resolução de problemas.

K7) Percebi maior objetividade na identificação e resolução de problemas.

Objetivo do constructo:

Identificar avaliações dos próprios executivos se, com a utilização dos EIS, houve

melhorias no seu desempenho, com extensão aos seus pares, subordinados e superiores

(grupal).

Algumas referências relativas a esse constructo são:

Kaplan e Norton (1992), Elliott (1992), Rozell (1992), Nixon (1990).

4.5.12. Constructo L: Avaliação final
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Avaliação final e holística do EIS quanto ao atingimento de seus objetivos sistêmicos e

empresariais.

Em termos globais, para a empresa ou em nível individual, o EIS:

LI) Trouxe significativos resultados operacionais e/ou financeiros/econômicos para a

empresa.

L2) Atingiu seus objetivos de apoio às decisões executivas e gerenciais em

planejamento, coordenação, comunicação e controle da empresa.

L3) Tornou-se indispensável para o exercício das minhas atividades e funções na

empresa.

L4) Permitiu avanços significativos na democratização do acesso às informações da

empresa.

L5) Permitiu tornar mais "enxuta" a estrutura organizacional da empresa.

Objetivo do constructo:

Obter informações sobre o sucesso ou não do EIS, na percepção dos executivos. Uma

análise de sucesso com dados quantitativos requereria uma pesquisa horizontal, que

normalmente exige uma situação antes e depois do EIS, demandando um período de

anos de acompanhamento, o que não era o objetivo desta pesquisa. No entanto,

procuramos saber, pela percepção dos executivos, se houve (qualitativamente)

resultados operacionais/financeiros e econômico à empresa.

Destacamos também o item L3, referente à questão clássica da incorporação de

Tecnologia de Informação nos locais de trabalho (pessoas).

4.6. Plano operacional da pesquisa

O universo dos respondentes ficou centrado nos executivos que interagem com EIS. A

opção de enviarmos os questionários para um segmento de empresas sem saber se havia

EIS operacional resultaria num gasto adicional de material e tempo e poderia não

apresentar um número considerável de respostas para um mínimo de análise inferencial.

Sabemos, na prática, que o percentual de respostas em mala direta é da ordem.de 3% a

10% .
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Outra dificuldade foi a decretação do câmbio flutuante e livre no dia 8 de janeiro de

1999, gerando muita instabilidade e preocupação nas empresas e, certamente, nos

executivos. Optamos pela medida mais segura na obtenção de respondentes que

corresponde à utilização de técnica avançada de Marketing Direto um-a-um no

relacionamento com os executivos potenciais, com a utilização diária do software

Maximizer no acompanhamento do andamento de obtenção de executivos e do controle

gradual de recebimento dos questionários preenchidos.

Foi escolhida a indústria de manufaturas como ambiente organizacional mais complexo

de informações pela sua diversidade de tipos de informação. O universo físico das

empresas de manufatura que possuíam EIS foi obtido por intermédio de diversas fontes,

tais como empresas de consultoria, fornecedores e desenvolvedores de EIS.

A pesquisa foi feita em duas fases distintas:

Fase A: com três malas diretas, sendo o acionamento inicial feito pela identificação de

um elemento pivot dentro da empresa a quem foi solicitado que distribuísse aos

executivos e recolhesse os questionários preenchidos. Na maioria das vezes, o pivot era

o diretor/gerente de Informática. Esse esquema forneceu maior controle da situação,

pois, regularmente, foi realizado um acompanhamento via telefone e e-Mail para

conseguir os questionários, que eram devolvidos em envelope de retorno enviado no

início.

Fase B: mala direta clássica, enviando diretamente aos executivos, sem uma conversa

prévia com pivot. Pelas respostas obtidas, resumidas no Apêndice D, não há dúvidas do

acerto da Fase A, com maior taxa de respostas em número de respondentes.

Resultado final: 88 respondentes de 36 empresas.

A tabela-resumo no Apêndice E mostra um quadro comparativo do número de

respondentes desta pesquisa com pesquisas efetuadas anteriormente, nos EUA e no

Brasil, e podemos constatar que esta pesquisa está em conformidade.
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Capítulo 5. Resultados da Pesquisa

5.1. Análise de dados

5.1.1. Perfil dos executivos

• Cargo (pelo atributo de função organizacional)

( c..~rggern ~........ .~.. JPqr~~t1t<lgern
....Er~qºªn~.i<l q~~~..t1t~g~!!l...lm6~~f"r!UIada

24 29 29
21 24 ······1 53

,c C..L .•.C...................................•.•......................~2.1......................•.............=24 77
15 17 94

Total 86
Distribuição dos cargos dos executivos

Técnica
6% Vendas

29%
Finanças

17%

Administração
geral
24%

Informação
24%

Os executivos da área de engenharia e produção foram todos englobados na categoria de

Técnica e os executivos de Tecnologia de Informação, Sistemas de Informação e

Telecomunicação, na categoria de Informação. Comercial, marketing, exportação e

vendas foram colocados na categoria de Vendas, e, com exceção de Finanças, os outros

cargos estão na categoria de Administração Geral, por exemplo: qualidade, recursos

humanos, segurança, saúde, jurídico, incluindo os presidentes. A concentração dos

executivos em Vendas (29%) , e um número expressivo (17%) em Finanças, permite-

nos perceber a preocupação das empresas nessas 2 áreas.
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• Cargo (pelo atributo de posição)

............

CA.F~GO Porcento
Freqüência Porcento acumulado

Presidente e VP 4 5 5
Diretor 22 26 31

iSuperintendente 4 5 36
iGerente 41 47 83
Coordenador 6 7 90

1§~E~cialista 9 10 100
Total 86 100

Distribuição dos cargos dos executivos
-

Especialista
10%

Presldent~ e
VP
5%

Coordenador _.....-;,•••••_
7%

Diretor
26%

Gerente
47%

Superinten
dente
5%

Podemos verificar que os três primeiros níveis (presidência, diretoria e

superintendência) perfazem um total de 36% , que junto com a gerência (47%) resulta

num total de 83%, que constitue o corpo gerencial das empresas da amostra. Os

especialistas e coordenações somam 17%.

Fica evidente que os EIS servem também ao corpo gerencial (com 47%), sendo uma

categoria de sistema que atendia no inicio somente aos executivos seniores das

empresas, e que, gradativamente se espalhou pelos níveis gerenciais.
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• Nível gerencial

.NIVGER

5

; : .P..qT.~.~D~.~.,.9.~.~...
XT~_qº~~E.i~:E~.~.~~~t,~g~rÓ<acumulada

4 5
24 2
12 14
36 41
8
3
87

Distribuição dos níveis gerenciais

Coordenação
90/0

Gerência
410/0

Especialidade
Presidência e

V.P.

Diretoria
~--- 280/0

Superintendên
ela

140/0

Podemos claramente constatar que os EIS são muito utilizados pelo nível gerencial

(41%), seguido da diretoria (28%). Em empresas não divisionadas, a diretoria pode se

confundir com o nível de superintendência de divisão, ou fábrica, etc. Assim, o nível

gerencial com 41% é um pouco menor do que a soma dos três níveis superiores (47%),

que poderíamos chamar inclusive de diretoria, de forma geral. Portanto, o nível

gerencial/diretoria soma 88%, 12% pessoal derepresenta oe

coordenação/especializado, do tipo analista de negócios, analista financeiro ou

coordenação destes.

Os resultados em nivel gerencial acima mostram pequenas diferenças com a distribuição

de cargos (em posição), devido à diferenças nos valores faltantes (missing values), e

também há casos em que o mesmo nome de cargo indica niveis gerenciais diferentes

devido a especifidade de cada empresa.
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• Formação profissional

FORMPROF Porcento

3 3
...................•...............

88 100

Distribuição da formação profissional
Matemática e

Contabilidade

3%
Propaganda e

marketing
3%

Outros
9%

Economia
10%

Administração
de empresas

53'1b

Engenharia
19%

A categoria Outros inclui incidências unitárias de categorias do tipo psicologia,

química, física, etc. É interessante notar a participação de Administração de Empresas

em mais de 50% dos respondentes. Logo a seguir, a Engenharia, Economia, Contábil,

Matemática/Computação, e Propaganda/Marketing.
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• Experiência profissional

EXPCAT

25 53
23 76
18 94
2 97
2 99
1 100

88 100
Distribuição da experiência profissional

Outros
2%

Finanças
18%

Administra-
ção geral

23%

Qualidade
2%

Engenharia!
produção

1%

Informática
29%

Marketing
25%

Temos 29% de profissionais com experiência em Informática e 71% de profissionais em

outras áreas funcionais. As funções de marketing/vendas e finanças continuam em

destaque e coerente com a distribuição dos cargos (em funções).
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• Nível educacional

NIVEDUC

Distribuição do nível educacional

Mestrado
15%

UC+Pós-
graduação

13%

Universitário
completo (UC) ----'

72%

100

Temos 28% de profissionais com Pós-Graduação e/ou Mestrado, podendo refletir uma

amostra de profissionais que se preocupa com a auto-educação e também com o aspecto

competitivo.

Analisemos as variáveis métricas de idade, tempo no cargo e tempo na empresa:

Média 44 5 12
Mediana 45 4 12
Moda 47 2 3
Desvio-Padrão 8 5 8
Minimum 23 0,25 0,50
Maximum 68 25 29

Pelos histogramas, podemos perceber que a amostra contém executivos com a média de

idade de 44 anos, havendo uma distribuição normal, com poucas pessoas nos seus

extremos, apresentando cinco executivos com idades acima de 57 anos e cinco

executivos abaixo de 30 anos. Há uma concentração de 50% de executivos entre
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aproximadamente 39 e 49 anos, conforme se verifica no gráfico de box-plot

correspondente.

Com relação ao tempo no cargo, verificamos que quatro executivos estão acima de 12

anos no cargo e quatro executivos abaixo de um ano no cargo. Podemos considerar os

quatro executivos acima de 12 anos como pontos de exceção do grupo amostral, mas

têm certamente sua importante contribuição funcional com relação aos EIS, pela

experiência nos cargos que exercem. Há uma concentração de 50% de executivos na

faixa de aproximadamente dois a seis anos de cargo.

No que concerne ao tempo de empresa, notamos que é uma curva normal em cujos

extremos denotamos três executivos acima de 25 anos e somente três executivos abaixo

de 1,5 ano de empresa. Há uma concentração de 50% dos executivos na faixa de 5 a 20

anos de empresa. Isso significa que a nossa amostra de executivos são pessoas que

possuem boa experiência nos negócios ou carreira na empresa.

Histograma da idade
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o nosso executivo da amostra possui uma idade média de 44 anos, indicando potencial

humano com bastante motivação e impulso de crescimento profissional, fato que

coincide com os resultados de aprendizagem e desempenho revelados nesta pesquisa.

Histograma do tempo no cargo
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Histograma do tempo na empresa
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Gráficos em Box-Plot apresentando a distribuição/concentração dos executivos em

relação aos anos de idade, anos no cargo e de empresa.
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5.1.2. Perfil das empresas

• Ramos de atividade das indústrias

Seguimos uma linha aleatória de escolha das empresas, pois o banco de dados de

empresas com EIS foi montado juntando informações de diversas fontes, como

empresas de consultoria e fornecedores de EIS, e revendo artigos em revistas

especializadas.

Houve, no entanto, uma certa seleção das empresas em função de uma probabilidade

subjetiva de que a empresa pudesse ter um EIS de sucesso. Assim, não é surpresa

que as empresas respondentes se situam nas indústrias que normalmente continuam

bem, apesar do cenário econômico brasileiro difícil e em segmentos em que há uma

forte competição.

.',,".','.. ", . '.~... w.~, ....,----------------------------,; Quimica
Distribuiçao das empresas em ramos de atividade

5
5

. . .. ·························0·······
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utomobilistica 3

~i~itlg. . , 3
Ç~lça~()s .... 2
Farmaceutica 2.... _..... ._ ....

Eletro-Eletronica 2!
1.~.~.~.~ri~f>~p~lei~~ i..·•·..-···2·_···'
Condutores eletricosl 1
Ener9i~JI~t 1
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""",,,"'"'.w·'m ..·.'.'.'.'._._.,,···,,

Pilhas
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Ramo de atividade

Total de empresas = 36
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• Distribuição da tecnologia de software EIS

Software
Oístribuição de Ambientes de Software EIS

Micro Ellcel
strategy Essbase 18%

Business 3% 3%
Object

EIS
Excel
Pilot 18% 36~~

'.-.-.' •• '•••• '•••••••• ~" •• ,., ••••••y" ••• '

13% 49'Yo
13% 63%
7% 70%

. ····,,·_,~w~~···,·,·y,·_,·,4% 75%
4% 79%

_.__ ,.'< .<.=n.'"'.'.'d~.w •• '.". '•• '••• ~.'. ".~ ••

Forest & Trees
VisualBasic 9
prqgr~~s +ç;r~~~~ 5
SAS ! 3

P?~',?rpl~YMwuM ..."-..WMw~ ••••• ! ••.•.•.••.• ·•·•·•··•· ••·.·•• M._M

Commander
Elu'3i~es'3º~j~Et ...
.~iS rq~~r~!~gy
Essbase
Outros

4% 6%

4%
Pilot
18%Powerplay

4%
SAS
4%

Forest 8.
Trees
13%

Progress +
Gráficos
1%

Total

É bastante significativa, nessa amostra, a presença do Excel como sendo ainda um

instrumento muito utilizado em DSS e EIS. Possivelmente, as bases de informações são

limitadas, com informações mais relacionadas com os relatórios mensais de

desempenho operacional e balanço.

A presença de Pilot, Forest & Trees, Visual Basic e Progress nas camadas superiores

indica que o EIS é orientado à programação procedural, podendo revelar que o EIS foi

projetado de acordo com as necessidades dos executivos, em oposição a Powerplay e

Business Object, que são softwares (por enquanto) menos procedurais e mais fechados

em si mesmos.

Comparativamente com a pesquisa coordenada por Meirelles (1999), mais ampla em

escopo, abrangendo comércio e serviços, além da indústria, segmento único desta

pesquisa, há pontos de concordância como a presença de Pilot e Forest & Trees nos

lugares de topo e a presença de Business Object, Powerplay, na faixa de 4%. O

Commander, nesta pesquisa, teve menos percentual, talvez devido à diferença de

segmentos de base de amostragem, principalmente se considerarmos o segmento de

serviço (tipo bancário) cujo índice de despesas e investimentos sobre (dividido por)

faturamento líquido é de 5,3%, enquanto na indústria o índice é de 2,4%

(Meirelles,1999), e o Commander, por ser implementado por firma de consultoria de

grande porte, pode estar em grande número nesse segmento de serviços.
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• Distribuição da tecnologia das bases de dados

Base .....: ~.re: <~.orce!1Jy?rce!1ta~ell\.
! quenciatagem .Acumulada

Sybase
2%

Oistribuiçao das Bases de Dados

ça~~e.prqp.ri.~t~r.i.a ....
Oracle
Elase.e.trl p.I.~.~.i.I.h..<:l.(f::.~.~e...·t ~ ; :..~..:'.~ : ~ :..~.............I
SQLSetVer

: 31°;0 31%
19% 49%Olap

3%

Access
2%

Informix
2%

Essbase
3%

Proprietaria

Essbase
qlap ..proprie.tar.i.il .
Access
Informix
Sy~as~

SQLServer
12%

Oracle
19%

Total

A presença elevada de bases de dados em cache proprietária fornece indicações de que

as informações com base de dados são de pouco volume, ficando, portanto, as

aplicações centradas na sua forma bastante agregada. Não há evidências de que haja

utilização de OLAPs, e, portanto, o uso de multidimensionalidades, em Datawarehouse,

recursos normalmente requeridos numa aplicação do tipo comercial, seja para consultas

com multidimensões, seja para Datamining, As aplicações com base em Excel também

implicam baixo volume e informações bem agregadas. Se considerarmos Excel com

Cache Proprietária, Dbase e Access, constatamos que em torno de 50% das aplicações

são EIS de bases pequenas, podendo o restante ser Datawarehouses proprietárias ou

não, mas que possue espaço de crescimento em volumes. Notamos a pouca presença de

OLAP e, ainda assim, construídos de forma proprietária.
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• Distribuição das aplicações de EIS

I--
Percentual de empresas com a aplicação ...

l-

I-- l-

I--
11%

l-

I-- oComercialNendas -
I-- 25%-, BFinanças -
I-- oCustos -
I-- 92% oDespesas l-

I--
31%~ • Marketing l-

I-- DProdução l-

I-- 39~ 6% D Recursos Humanos 1-

"Ç ..I-- oQualidade
I-

r-
44% ., F:i't~ l-

I--
• Planos Operacionais

l-

I-- '\ D Painel de Controle 1-

44% 50% D SuprimentosI-- 44% 47% l-

I-- D Planos Estratégicos !-

r- I-

I-- l-

I--- 1-

Aplicação Numero de Percentual de empresas
Aplicações com a aelicacão

ComercialNendas 33 92%

I--- Finanças 31 86%
Custos 18 50%
Desf:lesas 17 47%

I--

Marketing 16 44%

I-- Produção 16 44%
Recursos Humanos 16 44%

I--
Qualidade 14 39%
Planos Of:leracionais 11 31%
Painel de Controle 10 28%

I--- SUf:lrimentos 9 25%
Planos Estratégicos 4 11%

Total de aplicações 195

Assim, podemos verificar que 92% das empresas da amostra possuem o módulo de EIS

comercial/vendas em operação. Isso mostra a sua grande importância no mercado nesses

últimos anos. Em seguida, vêm os módulos financeiro, custos e despesas, mostrando o

processo de maximizar o lucro das empresas com o aumento de vendas (com a

conseqüente análise de margens de contribuição) e controle de custos e despesas, além

das funções normais de controle financeiro de contas a receber/pagar. Esses módulos
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citados sustentam tipicamente funções da gerência média, muito embora as informações

agregadas possam estar subindo normalmente na hierarquia. Essa análise é confirmada

pelo constructo processos decisórios no uso intensivo em operações do dia-a-dia.

Finalmente, vêm as aplicações típicas do nível executivo como planos operacionais e

estratégicos, incluindo o tema mais recente de painel de controle (Kaplan e Norton,

1992) . A seguir, temos três indicadores relacionados com as informações desse tópico:

de respondentes
de empresas

88
36

Completando as informações sobre as empresas, temos:

Esses números indicam uma empresa fictícia e equivalente, de tamanho médio (para

grande), de aproximadamente 3.800 funcionários, com faturamento entre 700 e 800

milhões de reais por ano, com um número médio de usuários e micros EIS da ordem de

50. É um quadro possível e razoável pela representatividade.
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5.1.3. Análise dos constructos em Likerts

Temos a seguir a distribuição do número de itens de escala nos nove constructos

representados em escalas Likerts. Devido à elevada quantidade de itens, selecionaremos

os mais interessantes com os comentários pertinentes.

!ç~~~t~~~fq..-WW_"'--'W~'~'-'W~~·~··~ •••.i.~.~.reviatura~·.·~Jlimerõ'de'iien's!

[9rg~Úii~ç~() .......w . 19BG ._
;AmbienteAMB"Prõjet-õ~'d~ETs ._, _--~ ·..W "-'''PROj-~''''''''''_w"" "8""
.Qt.·il.ii.~çãqªq.·gl$.·.·.·.· ,., ·.·.·..·.·.·..·.·.·.·.·.·.·,·.QfIÇ.·.·.·.·.·.·.·.·.·....................4

•Processo Decisório •PRDEC 6
.º~~üd~.d~j~.§~.lnf9~0~çª.~iªi:~~if~;; •.•gQ.~~.~=..=_ .. ....~.f ..••.-~..'
,~pr~tlqi~~g~rrl ,APREND 8
:º~~e.tI1P~~h.gºpe.ra~ign<ll. . .. ..!g~§~tv1P+ 7
iAvaliacão do EIS 'AVAL 5
· .....••.................. ,.. . ~" .

7
7

5.1.3.1. Análise do constructo UTIL

• Item UTILl: Há quanto tempo utiliza o EIS?

UTIL1 Porcentagem
Frequencia Porcentaqem Acumulada

Mais que 3 anos 24 27 27
.~Gl3 anos 21 24 51,
1 a 2 anos 22 25 76
6 meses a 1 ano 11 13 89
1 a 6 meses 10 11 100

iTotal 88 100

Comentários:
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Constatamos que 76% dos executivos já utilizam os EIS há mais de 1 ano, tempo
razoável para se acostumar e interagir com desenvoltura com os EIS.

• Item UTIL2: Assinale sua freqüência de utilização do EIS, nos escritórios da
empresa

Comentários:

Observamos que 60% ( ou acima) dos executivos utilizam freqüentemente os EIS,

indicando uma amostra que interage intensivamente com os EIS; sendo que 33%

interage moderadamente. Intensivamente poderia supor uma freqüencia diária.

• Item UTIL3: Assinale sua freqüência de utilização do EIS, fora da empresa

Comentários:

É muito significativo que 40% dos executivos da amostra usem o EIS fora dos

escritórios da empresa, apontando a importância que as informações de gestão tem para

o trabalho dos executivos. Esse número vem confirmar Rockart (1988) sobre o fato.
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• Item UTIL4: Estágio de difusão (spread) da utilização do EIS.

53 77
11 13 90
7 8 98
2 2 100

88 100

Comentários:

As informações deste item refletem opiniões dos executivos diante da disseminação dos

EIS nas suas empresas.

Constatamos que 90% dos executivos acha que o estágio de disseminação está além do

estágio de uma aplicação inicial num departamento. Piloto operacional significa a

primeira aplicação de EIS num departamento , uma vez comprometido com a

implementação de EIS (13%). Protótipo (8%) possui ainda uma possibilidade de recuo

diante da tecnologia e conceitos EIS, enquanto a fase experimental ou inacabado (2%)

inclui também aqueles que possivelmente estão em transição para outra tecnologia EIS.

Assim, em 98% dos casos ternos a oportunidade de interação com EIS, e suas

conseqüências de desempenho e aprendizagem.

Observamos que 77% dos casos possuem aplicações em diversos departamentos, o que

significa casos em que o EIS já está difundido na organização.

5.1.3.2. Análise do constructo processo decisório
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Estatistica

Relativamente, os processos decisórios que mais utilizam os EIS para apoio são, na

ordem decrescente:

1 . Análise e controle operacional do dia-a-dia

2. Elaboração de planos operacionais

3. Reuniões periódicas do grupo gerencial/executivo

4. Elaboração e controle de planos orçamentários

5. Avaliação do desempenho da empresa com painel de controle

6. Planejamento estratégico

Podemos perceber a preocupação dos executivos com controle das metas provenientes

dos planos operacionais, possivelmente em reuniões periódicas nas quais os EIS são

utilizados. Esse uso pode refletir também o fato de o ambiente ser muito competitivo.

• Item PRDEC 1: Planejamento estratégico

[PRDEC1
.......... - " .

.':,L~g~'!Il:lni!().!r~.9l:l.~..rlt.~.'!Igrl!~......f. ....cc •......................... ;........ ..:............... .' ,...... ..•....... c........' :
c.':,L~g...f~~g..l:l_~~t'?!!l~rl~~......
'Uso moderadamente
.·.·Qil:l.· •..~.·ipq~~ªi~.·~·.t-6.·.~.óf.·~·.·.·.·.·.··.·.
•Não uso

iTotal 88 100

Verificamos que 64% dos executivos utilizam os EIS em processos de planejamento

estratégico, acima de moderado. Em média, temos o valor de 2,95, o que reflete uso

moderado.
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• Item PRDEC2: Elaboração de planos operacionais

PRDEC2

88 100

Comentários:

Notamos que 82% dos executivos usam os EIS para apoio em processos de elaboração

de planos operacionais, acima do uso moderado.

• Item PRDEC3 : Elaboração e controle de planos orçamentários

59

Acumulada
19

76
89

100

Comentários:

Constatamos que 76% dos executivos usam os EIS no apoio aos processos de

elaboração de planos orçamentários.

• Item PRDEC4: Análise e controle operacional do dia-a-dia
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Comentários:

Verificamos que 85% dos respondentes utilizam os EIS para as atividades de controle

do dia-a-dia; uma atividade típica da gerência média, na análise dos resultados diários

diante das metas dos planos operacionais.

• Item PRDEC5: Reuniões periódicas do grupo gerencial/executivo

PRDEC5

Uso 33
17 19 76

Uso 16 18 94
t~ão uso 5 6 100

88

Comentários:

Observamos que 57% dos respondentes usam os EIS nas reuniões gerenciais com

freqüência. Essa forma de reunir o pessoal-chave de múltiplos departamentos funcionais

permite uma democratização e transparência no uso das informações de gestão e

constroe, ao longo do tempo, um clima organizacional mais amistoso entre as pessoas,

gerando mais confiança e respeito mútuo.

• Item PRDEC6: Avaliação e controle de desempenho da empresa por indicadores
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Comentários:

Notamos que o grupo de respondentes trabalha intensamente (51 %) no controle de

desempenho das suas organizações por meio de indicadores num painel de controle. Se

o painel de controle trouxer uma visão de informações dos múltiplos departamentos,

temos um enriquecimento potencial dos modelos mentais dos executivos.

5.1.4. Análise de relacionamentos entre dois ou mais constructos
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Influência da idade na utilização UTILl (tempo que já utiliza o EIS)
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Variação de médias e medianas
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UTIl1 (tempo que já utiliza o EIS)

Pelo gráfico acima, podemos constatar que não há praticamente variação de tempo

histórico de utilização com a idade; aqueles que têm pouco tempo de uso de EIS são

justamente os respondentes que possuem idade mais baixa, ou seja, o histórico

profissional é mais recente, portanto não poderiam ter histórico significativo de uso de

EIS. Podemos notar que os demais grupos, acima de 40 anos, apresentam um histórico

de uso de EIS bastante consistente.

As indicações de outliers (pontos fora do grupo) são de executivos cujas idades são

consideradas desajustadas em relação ao grupo.
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Tempo no cargo e o tempo de utilização UTILl (tempo que já utiliza o EIS)
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Utilização 1 (UTIL 1)

Podemos perceber que o tempo do cargo não varia muito quando relacionado com o

tempo que já usa o EIS, mas podemos observar uma certa tendência de que os que estão

mais tempo nos cargos tendem a utilizar o EIS.

Podemos verificar pelas suas medianas, que o primeiro grupo (util = 1) tem mediana em

2 anos, o segundo grupo (util = 2 e 3), em 4 anos e o terceiro grupo, em 5 anos de cargo,

embora suas distribuições dentro de cada quartil sejam diferentes, cada um desses

grupos assinala distintos tempos em que já utilizam os EIS.

Tempo na empresa versus tempo de utilização UTILl (tempo que já utiliza o EIS)
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Podemos constatar também uma certa tendência de que, à medida que o executivo tem

mais tempo de empresa, mais utiliza o EIS, pelo crescimento das medianas e médias. Há

executivos, no entanto, que têm um bom tempo de empresa, mas tem pouco tempo de

uso de EIS (UTIL1 = 1, isto é, até 6 meses), assim como temos executivos recentes na

empresa, mas que já utilizam os EIS há um bom tempo (UTIL1 = 2 a 5, isto é, de 6

meses a mais de 3 anos).

1,00

UTIL1

Variação de médias e medianas

2 3
UTIL1 (tempo em que já utiliza o EIS)

4 5

Idade com UTIL2 (fregüencia de utilização dos EIS)
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Podemos notar que não há variação muito significativa da idade com a intensidade de

uso dos EIS. Nessa amostra de executivos, podemos ter um grupo que usa moderada a

freqüentemente os EIS (UTIL = 3 a 4) na idade de 45 anos (médias e medianas) e um

grupo que utiliza intensamente os EIS com uma idade menor, de médias e medianas em

torno de 42/43 anos.

35
2 3 4 5

Freqüencia de utilização (UTIL2)
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Tempo de cargo e UTIL2 (intensidade ou freqüência de uso dos EIS)
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Podemos observar que praticamente não há variação na intensidade de uso dos EIS com
o tempo de cargo.

Tempo de empresa e UTIL2 (intensidade ou freqüência de uso dos EIS)
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Intensidade de utilização (UTll2)

Pela amostra, podemos inferir que há uma utilização intensiva (UTIL2 = 5) do pessoal
com média e mediana em tomo de 10 anos e que, com mais tempo de empresa, a
utilização cai para uso freqüente e moderado (UTIL2 = 3 e 4).
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Aprendizagem com cargo
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Pela amostra, podemos verificar que há maior aprendizagem entre os executivos de
informação e vendas e menor aprendizagem entre o pessoal técnico, em ambiente de
EIS. Administração e finanças estão aproximadamente no mesmo nível.
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Aprendizagem, desempenho e avaliação com nivel gerencial
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Nessa análise, os níveis de gerência 1, 2 e 3 (presidência+diretoria+superintendência)

foram agrupados numa mesma categoria denominada diretoria, e os níveis 5 e 6

(coordenação e especialistas) foram agregadas numa mesma categoria denominada

especialidades, visando maior facilidade de comparação entre grupos.

Podemos afirmar que o grupo de especialidade aprendeu bem com 75% do grupo

sempre acima do score 3,5, enquanto, na avaliação, sua médiana está em 3,4, dando a

indicação de que foram mais rigorosos na avaliação do que em desempenho e

apredizagem. Os grupos de diretoria e gerência foram bem consistentes entre si e entre

os três tipos de avaliação, com a observação de que a diretoria avaliou melhor do que o

grupo gerencial.

Aprendizagem, desempenho e avaliação com AVAL4 (democratização de informações)

Podemos perceber, pelos gráficos a seguir, que os executivos que aprenderam,

desempenharam e avaliaram bem, com scores acima de 3, são os executivos que têm

concluido de que o EIS proporcionou avanços significativos na democratização do

acesso às informações de gestão da empresa. Quanto melhor a avaliação sobre o

benefício de democratização das informações de gestão, mais elevado é o score para

aprendizagem, desempenho e avaliação. Tudo indica que existe um relacionamento

positivo.
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Aprendizagem com cargo
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Verificamos que praticamente não há variação de aprendizagem com relação aos cargos

que exercem. Contudo, podemos afirmar, com devidos cuidados, que os grupos de

administração, finanças e vendas são bem consistentes e equivalentes entre si, enquanto

que, o grupo da técnica acha que aprendeu menos, e neste caso, precisamos considerar

que o número de executivos é relativamente baixo (cinco). Inversamente, o grupo de

Informática acha que aprendeu bem.
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5.2. Validade dos constructos

Para verificarmos a validade dos constructos elaborados na forma de escalas Likerts,

vamos examiná-la em três aspectos, conforme Malhotra (1996) e Hair (1998):

a) Validade de conteúdo

Foi calculada uma matriz de correlação Pearson dentro de cada constructo,

considerando a correlação de cada item com a média (variável multivariada)

representativa do constructo, dos valores dos itens, e verificamos a pertinência de cada

item dentro do constructo, pois não há queda abupta de nenhum indice de correlação

assim considerado. Os valores mínimo e máximo dentro de cada constructo estão na

Tabela 1 a seguir.

b) Validade de convergência

Analisando correlações entre as variáveis observáveis dos constructos ORG e PROl ,

foram detectados problemas de convergência com ORG 1 e PROJ1, cuja correção

segue:

ORG 1 possui outra natureza diante dos outros itens do constructo, que medem

características de informação da empresa. Portanto ORG 1 foi eliminado do constructo.

Pela sua alta incidência, podemos perceber que as empresas que tem EIS possuem

estratégia (explícita ou implícita) de maior desempenho operacional, financeiro e

econômico.

ORG2, ORG3, ORG5, ORG6 serão invertidos para que mantenham o aspecto favorável

em direção à posição 5 da escala, pois a utilização do EIS presume que o aspecto

favorável seja em direção à posição 5.

PROJ1 também foi eliminado da escala por apresentar correlação negativa, indicando

um direcionamento contrário aos outros itens. Isso significa que a maioria dos projetos

foram elaborados sem a participação dos executivos, entretanto a boa aceitação no

PROJ2 indica que os projetos foram, de certa forma, implementados com as

informações necessárias, o que revela que a definição das informações de gestão foi
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adequada. PORJ2 representa muito melhor a questão da definição das informações de

gestão e pode indicar que, embora os executivos não tenham participado diretamente do

projeto, outras formas de definição foram utilizadas (Frolick, 1991) e que funcionaram

bem. Pode ser que tenhamos uma boa participação de executivos "converters", seguindo

a tipologia criada por Walstrom (1997).

c) Validade em discriminância

Foram examinadas as correlações de Pearson numa matriz envolvendo todos os itens de

todos os constructos (escalas Likerts), verificando-se a possibilidade de que certos itens

poderiam pertencer a outros constructos em vez de estar no constructo onde estão,

observada a pertinência teórica em significado. As correlações entre os itens foram

analisadas um a um e não houve necessidades de mudança de constructo por parte dos

itens.

Uma análise fatorial foi realizada dentro de cada constructo e a indicação de separar os

itens dentro de cada constructo em dois ou três componentes poderia enfraquecer a

composição de cada constructo, para dois ou três itens. Assim, optamos por conservar o

número de itens dentro de cada constructo.

5.3. Confiabilidade (reliability) dos constructos

o teste de confiabilidade dos constructos foi efetuado pelo cálculo dos índices Alpha de

Cronbach, cujos resultados segue Tabela 1 abaixo:

Tabela 1 - Índices de Alpha de Cronbach dos constructos

, 'A"I"p"')"fh····a······d·····e······'A·······I··p")'" h····a·······d····e·······C······r··o·····n···b·····a····c·····h······t·.·.·.ç······I)···r····r··e·····I··a····c·_···ã·····o··'ºI).~t~l~ç~g

índices Constructo Cronbach põldronizado mínima m~!jt"l).~".

2-7 Orqanizõlç~I)[P,??G!P,?~?1 904!4 :9,G9§
1-7 ,e..t"I)\=tig~.~~..... .[.9Z~ºq . .QZW! .q,§ºf 9,ª~t ..
2-8~rl)j~tl)...."'..~. . ..qZ83q.~._... .q,!ªJ§ ..~.. ..~º,??~. . QZêI .

1-2-4 lJtiliz~ç~1) ....:9,6194 : .......9,§~11 .9,§6?,g,ª49 .
1-6 Processo decisório~g,ª?ª4Q!ªA1ª.. ......g!§§!,q!ª41 ..

. 1-7 .. Qualidade :P,ª1Q§ 'q,ªq~4 ...9.?~~ ...· .. ºl~?
1-8 :~pr~~~i~~9~rr1 O ,8466 O ,8509 O ,590 0,771
1-7 º~~~t11P~rlho O ,82219 ,ª?14 .0,540 O ,752
1-5 Avaliação 0,7236 0,7294 0,663 0,727
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Conforme Nunnally apud (Bajwa, 1993) e apud (Elliott, 1992), um score aceitável para

Alpha de Cronbach é 0,6. Verificamos, então, que, fora ORG (constructo organização) e

UTIL (constructo utilização), todos os demais constructos estão bem acima de 0,6.

5.4. Teste da normalidade das médias

Foi considerada como variável multivariada representativa dos constructos a média dos

valores dos seus itens, e efetuado o teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov dessas

médias, concluindo que, em nível de 1%, e com exceção de UTIL, as variáveis podem

ser consideradas normais.

Os resultados do teste são:

Tests of Normality

Kolrnooorov-Srnirnov"

Statistic df Siq.
ORGM ,078 88 ,200'

AMBM ,105 88 ,018

PROJM ,089 88 ,085

UTILM ,208 88 ,000
PRDECM ,093 88 ,059
QUALM ,093 88 ,056
APRENDM ,086 88 ,120
DESEMPM ,108 88 ,013
AVALM ,090 88 ,073

'. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction
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5.5. Testes de inferência estatística

5.5.1. Projeto e qualidade

Variação da Qualidade com Projeto

6

5

o
O 2 4 6

Projeto

Comentário:

A estimativa do coeficiente de inclinação B de 0,7021 é significante (com p = 0,000 ) e

indica a existência de 1 componente linear, enquanto R**2 (Squared R) = 0,4753

indica um bom ajuste dos dados observados ao modelo linear considerado. Encontra-se,

no Apêndice F, a plotagem dos resíduos das regressões.

Podemos inferir que variações de projeto causam uma variação linear na qualidade das

informações EIS. Assim, um cuidado todo especial deve ser dedicado ao fator de

projeto, pois influenciará diretamente no sucesso do EIS, visto que veremos a seguir que

a qualidade das informações influi fortemente no aprendizado dos executivos, o qual

implica no desempenho e sucesso do EIS.

Na prática do mercado, por ser um tópico de especialização de quem desenvolve o EIS,

os executivos ou os compradores do EIS normalmente deixam em segundo plano a

qualidade do projeto, para focalizar outras considerações, como preço, prazo,

considerações políticas, etc. Assim, recomendamos que o projeto de EIS seja bem

examinado por todos os envolvidos a fim de garantir a qualidade das informações.
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5.5.2 Qualidade e aprendizagem

Variação da Aprendizagem com Qualidade

6

5
E
Q) 4Cl
cu
N

"t:J 3
c
Q)

2•..
c..
-e

O
O 2 3 4 5 6

Qualidade

Embora a estimativa do coeficiente de inclinação B de 0,3314 seja significante (com p

= 0,000 ) e indica a existência de 1 componente linear, R**2 (Squared R ) = 0,145

indica um ajuste pobre dos dados observados ao modelo linear considerado.

Indica que 14,5% da variação de aprendizagem é explicada pela variável qualidade.

Esse ajuste pobre revela uma dispersão dos dados observados e pode mostrar, em última

análise, uma necessidade de aprimorar a escala de medição de qualidade.
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5.5.3. Processo decisório e aprendizagem

. Variação da Aprendizagem com Processo Decisório

6

5

E 4Gl
C)
1'0
N 3'5c:
Gl•..

2c..
<t

o 2 4
Processo Decisório

6

5.5.4~ Processo decisório e desempenho

Variação do Desempenho com Processo Decisório

v= 0,2081.x + 2,9069
6

5
os: 4s::
QI
c; 3E
QI
111 2s

1

O
O 2 4

Processo Decisório
6

Podemos perceber que a utilização de EIS nos processos decisórios influi mais

fortemente na aprendizagem do que no desempenho, analisando os fatores B e R* *2.

Veremos a seguir que a aprendizagem influi fortemente no desempenho.

131



5.5.5. Aprendizagem e desempenho

6

5
,g 4
I:
Q)

E 3
~ 2c

1

O

Variação de Desempenho com Aprendizagem

O 2 A di 4pren rzaqern
6

A estimativa do coeficiente de inclinação B de 0,7095 é significante (com p = 0,000) e

aponta a existência de 1 componente linear, enquanto R**2 (Squared R ) = 0,5431

revela um bom ajuste dos dados observados ao modelo linear considerado.

Podemos inferir que variações de aprendizagem causam uma variação linear no

desempenho operacional pessoal e grupal.

É de grande interesse o resultado de que o desempenho é mais influenciado pela

aprendizagem do que diretamente pelo uso (em processos decisórios) do EIS.
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5.5.6. Desempenho e avaliação de EIS

6
5

,g 4
o-
~3
m
~2

1

O
O

Variação da Avaliação com Desempenho

v= O,6952x + 1,1024

62 Desempenho 4

A estimativa do coeficiente de inclinação B de 0,6952 é significante (com p = 0,000) e

indica a existência de 1 componente linear, enquanto que R**2 (Squared R) = 0,4173

significa um bom ajuste dos dados observados ao modelo linear considerado.

Podemos deduzir que variações de desempenho causam uma variação linear na

avaliação final do EIS, indicando o sucesso do EIS (Figura 2).

É de grande interesse o resultado de que o desempenho é mais influenciado pela

aprendizagem do que diretamente pelo uso do EIS, sendo que, a seguir, o desempenho

leva a uma boa avaliação.

Essa seqüência confirma de uma forma geral o protótipo elaborado e processado pelo

Lisrel e evidenciado no item 5.6.
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5.5.7. Modelo de relacionamento entre os constructos

Considerando os resultados obtidos nos itens anteriores chegamos a um modelo de

relacionamento entre os constructos em ambiente EIS, exibido na Figura 2 a seguir.

Figura 2 - Modelo de relacionamento entre constructos

0,31 0,71
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5.6. Protótipos efetuados em SEM (Lisrel)

5.6.1. Introdução

Foram efetuados inúmeros protótipos com os constructos projetados, iniciando com

uma estratégia de, a partir de modelos mais simples, chegar ao modelo final com todos

os nove constructos projetados, representados pelas siglas: ORG, AMB, PROl, UTIL,

PRDEC, QUAL, APREND, DESEMP e AVAL.

Os modelos iniciais, mais simples, foram construídos e processados na forma de

variáveis latentes e variáveis observáveis, correspondendo aos constructos e seus itens.

As principais recomendações pertinentes ao Lisrel foram seguidas, tais como:

As variáveis observáveis foram definidas como variáveis do tipo ordinal, calculando-se

em seguida, as matrizes de correlação polichoric (Hair,1998; Jõreskog e Sõrbom,

1996A) e matrizes de covariância assintótica, e, adotando-se o método de estimativa

Generally Weighted Least Squares (WLS), foi possível chegar a resultados

significativos, mas parciais em número de constructos.

Segundo Hair (1998, p. 605), à medida que os modelos crescem em complexidade, o

tamanho da amostra deve aumentar também; ele recomenda um mínimo de 5 (mais

apropriado: 10) respondentes por variável observável. Como temos na pesquisa um total

de 56 variáveis observáveis, há necessidade de um mínimo de 280 respondentes (mais

apropriado: 560). Lembramos que esta pesquisa obteve 88 respondentes.

Nos modelos finais, ao considerarmos todos os constructos, com as cargas mais

significativas, Lisrel não conseguiu calcular a matriz de covariancia assintótica por

necessitar de um número maior de respondentes, como previsto em Jõreskog (1996, p.

23). A fim de manter a possibilidade de trabalho com o maior número possível de

constructos dentro de um mesmo modelo, decidimos representar cada constructo pela

variável média das variáveis observáveis. Assim, as variáveis foram identificadas com a

letra M no fim de cada sigla.
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5.6.2. O modelo SEM resultante fornecido pelo LisreI

Os modelos prototipados e o modelo final fornecido pelo Lisrel, abaixo, simplificaram

sobremaneira o objetivo de obter uma visão causal entre os constructos da pesquisa.

Podemos notar a proximidade entre os números-estimativa dos coeficientes de regressão

linear obtidos um-a-um e o poder preditivo R**2, com as estimativas correspondentes

obtidas em SEM (Lisrel).

r .11 1. oo/IL. _O_RGM_----l

0.08-0.16

\

1.00/r-:::l
~-0.22 PRDE 0V1 -0.82

0.34 0.54

APRENDM-o "1DE~MfMl-o 61 AviLM I
/ .. "

0.30

UT ILM

~-0.69
1.00<,~

QJALM --- 0.52

Chi-Square=34.57, df=22 , P-value=O.04292, RMSEA=O.083
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As equações simultâneas produzidas por Lisrel são apresentadas a seguir:

A avaliação do ajuste do modelo preditivo com os dados observados é uma das questões

mais polêmicas e difíceis no campo das equações simultâneas (SEM), tendo uma grande

variedade de índices e de interpretações.

Selecionamos alguns índices para descrever o ajuste do modelo. Com base em Hair

(1998) e K1ine (1998), temos:

• Um valor elevado de Qui-Quadrado relativo aos graus de liberdade significa que as

matrizes observadas e estimadas diferem consideravelmente. O indice de Qui-

Quadrado dividido pelo número de graus de liberdade (Normed chi-square) é igual

à 1,57 , menor do que o limite desejado de 3 conforme K1ine (1998, p.128),

indicando um bom ajuste do modelo.
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• Indice GFI (Goodness-of-fit index) é igual a 0,92 , perto do ajuste perfeito de valor

igua a 1. Este índice não possui limites (thresholds) absolutos para aceitação, e varia

entre ° (ajuste pobre) e 1 (ajuste perfeito).

• Índice AGFI (Adjusted goodness-of-fit index) é igual a 0,83 , perto do limite

desejado de 0,9 (Hair,1998, p.635). E um indice extendido do GFI, utilizado para

corrigir o valor de GFI, quando cresce a quantidade de parâmetros Kline (1998).

• Os indices de NNFI (Non-normed fit index) igual a 0,92 e NFI (Normed fit index)

igual a 0,89 , estão acima e perto do limite desejado minimo de 0,9 (Hair,1998 p.

635).

• O índice RMSEA (Root mean square error of aproximation) é igual a 0,083 , bem

perto do limite de 0,08 conforme indica Hair (1998, p. 634).

Considerando o exposto acima, podemos inferir que o modelo de constructos proposto

tem bom ajuste com os dados observados.

138



5.7. Resultados finais da pesquisa

• Considerações gerais sobre os respondentes e as empresas

As conclusões a seguir são derivadas de respostas oferecidas por uma amostra de 88

executivos e 36 empresas do segmento industrial de manufaturas. Os executivos

possuem uma idade média de 43 anos, com um tempo médio de cargo atual de 5 anos e

tempo médio nas empresas de 12,5 anos. Portanto uma amostra de executivos

relativamente jovens, mas com bom tempo no cargo e empresa. Isso denota pessoal de

confiança da organização, com possibilidades de conhecer e "passear" nas informações

de gestão da casa.

Os cargos distribuídos em vendas/marketing (29%), administração geral (24%) e

finanças (17%) mostram um equilíbrio entre três principais componentes de força em

gestão nas organizações. A área técnica (engenharia e produção) com 6% indica a baixa

participação dessas funções no ambiente EIS, podendo mostrar um interjogo maior

desse tipo de pessoal com os fenômenos reais do que com as representações analíticas

dos processos inerentes à área técnica.

A presença de 47% em níveis de presidência, diretoria e superintendência, em contraste

com 41 % da gerência média, demonstra que o EIS não é somente dos CEOs, como o

conceito de EIS preconiza, quando iniciou há 17 anos, mas também é instrumento de

trabalho da gerência média. Além disso, destacamos que os profissionais especializados

também evoluíram nessa área com 12%.

A experiência profissional dos executivos em consideração (marketing/vendas com

25%, administração geral com 23% e finanças com 18%) coincide muito precisamente

com as posições ocupadas nos cargos.

A indicação de que 28% dos respondentes possuem mestrado ou pós-graduação (lato

sensu) revela a busca e evolução por maior nível educacional por parte dos tomadores

de decisão nas organizações.
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Quanto às informações sobre as empresas, com uma boa diversidade de ramos de

atividade, podemos condensar uma empresa equivalente com perfil de faturamento de

700 milhões a 800 milhões de reais ao ano, com um número de funcionários igual a

3.800 e 50 usuários de EIS. Seria uma empresa equivalente típica de porte médio para

grande.

Fato importante é que 90% das empresas afirmaram a existência de um plano

estratégico operacional, financeiro e econômico, indicando empresas maduras pela

adoção de plano estratégico e de conhecimento pelos respondentes.

• Aspectos de tecnologia EIS

Quanto ao software de EIS de visualização

Fato surpreendente é o grande número de empresas que trabalham com o Excel como

software de apresentação de resultados com informações de gestão. Essa presença do

Excel confirma a sua popularidade nesse meio organizacional de gestão e pode

significar a sua utilização na apresentação final de dados já extraídos para

Datawarehouse ou a descarga de informações dentro das bases do Excel e o uso de

tabelas dinâmicas para apresentação de resultados.

A presença de Pilot e Forest & Trees nos primeiros lugares coincide com pesquisas

realizadas por Meirelles (1999), com a ressalva da diminuição de participação do

Commander, o que não é surpresa pela competição existente neste nicho de mercado.

A presença significativa (13%) de empresas com Visual Basic revela empresas que

possuem um centro de informática independente e forte em desenvolvimento interno de

aplicações, principalmente a manutenção da cultura de programação com linguagens

procedurais genéricas, em contraste com o uso de linguagens especializadas corno é o

caso de ambiente EIS. As demais proporções apresentam equilíbrio de 3% a 4% de

software EIS mais recentes (SAS, Powerplay, Business Objects ...) , com queda maior

do Commander, cuja origem é dos primórdios do mainframe, mas que vem sofrendo

com a competição de softwares mais modernos em EIS.
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Quanto à tecnologia das bases de dados

A alta incidência (31%) em cache proprietária traz suposições de que os EIS não

trabalham com volumes grandes de informação (acima de 1 gigabyte) e portanto não

trabalham em OLAP, podendo, no entanto, trabalhar com multidimensionalidade

centrada em cliente. Denota também aplicações mais de agregados financeiros como

balanços financeiros, demonstrativos de lucro/perda ou indicadores de contas a

receber/pagar. São aplicações que não necessitam de Datawarehouse.

A alta escolha de Oracle, SQL Server e Progress em ambiente EIS coincide com os

resultados de pesquisa efetuada por Meirelles (1999), num enfoque mais amplo de

RDBMS para uso geral. Access e Xbase não são produtos adequados para servir de base

para as informações de gestão, que necessitam de processos mais sofisticados de

integridade de informações (diante de quedas de energia, por exemplo).

• Quanto às aplicações de EIS

Notamos uma grande incidência de aplicações em comercial/vendas, sendo o EIS

adotado por 92% das empresas respondentes. Essa alta incidência indica um

posicionamento das empresas bastante agressivo em relação ao mercado, devido à alta

competitividade, e bastante coerente com os valores médios elevados em AMB1, 3, 5 e

6 (vide Apêndice H) respectivamente, indicadores de nível de competição no mercado,

necessidade de informações para competição, aumento de participação de mercado e

alta pressão no tempo.

As aplicações finanças (86%), custos (50%) e despesas (47%) mostram preocupação

das empresas com os seus resultados operacionais/financeiros, principalmente com

controle e diminuição de seus custos e despesas, a fim de maximizar suas margens de

contribuição e lucro operacional.
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Outro dado interessante refere-se a 28% das empresas possuírem painel de controle,

pois o conceito no Brasil ainda é bastante recente e a automação e o controle das

informações estratégicas ainda não são tão significativos.

• Quanto à aprendizagem, desempenho e avaliação de EIS

Considerando somente as informações anteriores e concluindo pela análise cruzada com

as diversas variáveis nominais, temos os comentários a seguir.

a) As três principais forças de gestão empresarial administração geral, finanças e

vendas/marketing tiveram bom nível de aprendizagem e melhoraram o desempenho

com médias em torno de 3,5, com destaque para vendas, que avaliou o EIS acima de

3,5, possivelmente por depender intensivamente de informações de gestão.

b) Com relação ao nível gerencial, podemos concluir:

- A alta administração (níveis 1, 2 e 3) teve uma boa aprendizagem, melhor no

desempenho e desta forma avaliou o EIS. Nessa categoria , interessante notar uma

ligeira queda no nível 3 (superintendentes), mas, ainda assim, acima do score 3.

- A média administração (nível 4) também aprendeu e desempenhou bem, mas é mais

exigente na avaliação.

- Os profissionais especializados (níveis 5 e 6) aprenderam muito com o EIS pois

obtiveram maior visão dos negócios da empresa, julgaram que desempenharam bem,

mas relativamente a eles mesmos, avaliaram menos o EIS, possivelmente com a

ansiedade de conseguir mais informações do EIS.

c) Com relação ao nível educacional, podemos concluir, com bastante cuidado, que o

pessoal que possui mestrado, aprende um pouco mais relativo aos outros perfis, possui

um bom desempenho, mas é exigente na avaliação do EIS. É possível que seja uma

postura do tipo: "Entendi, aprendi, mas quero um EIS melhor ou evolutivo." Os demais

perfis são consistentes.
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d) Quanto à categoria profissionais, podemos destacar:

A categoria dos economistas, de propaganda e de administração de empresas são as

categorias que mais aprenderam, desempenharam e avaliaram bem o EIS de forma

consistente, dentro de suas categorias.

• Aspectos inferenciais da pesquisa

Com relação aos testes estatísticos inferenciais, e portanto generalizáveis, com

contribuição mais significativa ao desenvolvimento de uma teoria para os EIS, podemos

concluir os resultados centrados no modelo de constructos a seguir.

1°,33

0,31 0,71

IMttll'

0,69

o modelo de relacionamento de constructos produzido por esta pesquisa é resultado de

inúmeros modelos prototipados em SEM pelo software Lisrel, facilitando a conclusão

final de montagem das relações causais entre os constructos desta pesquisa, de acordo

com os testes estatísticos do item 5.5.
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Trata-se de uma contribuição num âmbito organizacional, humano e social/cultural, nos

aspectos:

- Qualidade de informação

- Aprendizagem e desempenho operacional (pessoal e grupal)

A leitura do esquema causal pode ser efetuada desta forma:

1) A qualidade de informações, conforme estabelecido pela escala considerada neste

estudo, depende do projeto de EIS (Hipótese Hl).

2) A qualidade de informações, conforme escala proposta por esta pesquisa, pode

proporcionar aprendizagem aos seus usuários executivos (Hipótese H2).

3) A aprendizagem dos usuários executivos proporciona maior desempenho

operacional/grupal na visão dos executivos (Hipótese 3).

4) Melhor desempenho operacional dos executivos leva a avaliar melhor o EIS

(Hipótese H4).

5) A utilização do EIS em apoio a processos decisórios leva à aprendizagem (Hipótese

H5).

6) A utilização do EIS no apoio aos processos decisórios, conforme as escalas desta

pesquisa, leva a melhores desempenhos (Hipótese H6).

Assim, como resultado sintético, a utilização de EIS leva os executivos a um nível

maior de aprendizagem e de desempenho operacional, com benefícios inegáveis às

organizações.
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Capítulo 6. Conclusões

Diante do quadro conturbado da nossa econonua, atrelada aos altos e baixos da

economia mundial, e da crescente competitividade entre empresas e nações, é

imprescindível que as nossas empresas estejam instrumentalmente aparelhadas para o

embate competitivo. Os nossos executivos e gerentes necessitam de informações de

gestão para o apoio às tornadas de decisão.

O pensamento impulsionador inicial deste estudo consistiu na curiosidade acadêmica

com relação ao papel exercido pelos EIS na nossa comunidade empresarial. Na mídia

especializada de revistas e jornais, assuntos sobre EIS apareciam somente relacionados

com os aspectos tecnológicos, sobretudo, com notícias pagas pelos fornecedores de

software EIS. Contatos efetuados com executivos e gerentes compradores de EIS

evidenciaram um desconhecimento geral sobre o significado real e os benefícios dos

EIS. O foco de atenção tem recaído nas aplicações ERP, bug do milênio e comércio

eletrônico.

Efetuamos uma pesquisa de campo centrada nos executivos que experimentaram o

processo de informatização com EIS. Solicitamos aos executivos que informassem os

impactos percebidos em decorrência do uso dos EIS.

O projeto da pesquisa foi planejado cuidadosamente a fim de incluir os contextos

maiores que envolviam os executivos, corno características da organização e o ambiente

que a envolve. Um constructo, projeto de EIS, foi especialmente construído para medir

os efeitos na qualidade de informações de gestão, que por sua vez, influi na

aprendizagem dos executivos.

Por desconhecimento dos benefícios potenciais dos EIS, os empresários são

influenciados pelos fornecedores de software e aplicações em EIS, a adquirir pacotes

(enlatados) corno se comprassem soluções prontas de inteligência em negócios. Tais

enlatados são os antigos sistemas de informação gerencial com roupagem nova de

tecnologia, de forma que os compradores utilizam o mesmo enfoque de aquisição dos

sistemas transacionais, que automatizam procedimentos da empresa e não possuem
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praticamente nenhuma ligação com os processos de formação e atualização dos modelos

mentais dos executivos.

A pesquisa utilizou um questionário com 12 constructos, enumerados a seguir

juntamente com as siglas utilizadas nos processamentos estatísticos:

Constructos:

EXE

EMP

TEC

ORG

AMB

PROl

UTIL

PRDEC

QUALID

APREND

DESEMP

AVAL

Executivo (dados demográficos)

Empresa

Tecnologia de EIS e aplicações

Características da organização

Características do ambiente

Características de projeto EIS

Características de utilização

Processos decisórios que usam o EIS

Qualidade das informações de gestão

Aprendizagem dos executivos

Desempenho dos executivos

Avaliação de sucesso do EIS pelos executivos

Os três primeiros constructos são nominais e os nove restantes estão na forma de escalas

Likerts. Cada constructo possui uma composição variável de indicadores, variando de

quatro a oito itens.

Um total de 88 executivos de 36 empresas responderam com acerto os questionários

enviados.

As conclusões da tese são:

• Os executivos descreveram o ambiente brasileiro com alto nível de competição, com

as empresas em busca de maior participação no mercado e com a necessidade de

informações para competição.
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• o investimento das empresas nos sistemas de gestão EIS orientados ao mercado é

prioritário. Quase a totalidade das empresas possui um modulo EIS que analisa o

desempenho em vendas. Logo a seguir constam aplicações EIS financeiras, controle

de custos e despesas, indicando uma preocupação com as margens de contribuição e

lucro operacional.

• A quase-totalidade das empresas possui um posicionamento estratégico de maior

desempenho operacional e utiliza intensivamente o EIS nos processos de elaboração

de planos operacionais e no controle das atividades do dia-a-dia, indicando uma

preocupação em atingir as metas preestabelecidas.

• A qualidade de projeto dos EIS tem sido boa e determinante da boa qualidade das

informações de gestão, conforme o modelo causal de constructos concluído nos

resultados finais da pesquisa. Ainda assim, devemos ressaltar que uma boa parte dos

executivos não participou da definição das necessidades de informação. Isso pode

significar que a necessidade potencializada de informações de gestão era muito

grande ou os desenvolvimentistas fizeram um bom trabalho. Ou ambos.

• É também importante ressaltar que a maioria dos executivos incorporou o uso dos

EIS nas suas atividades funcionais do cargo e expressou como maior benefício do

EIS "os avanços significativos na democratização do acesso às informações da

empresa".

• A análise final aponta que é extremamente significativo que os EIS propiciaram

maior desempenho operacional aos executivos ao mesmo tempo que conduziram a

ganhos de aprendizagem. Analisando as respostas nas escalas Likerts, podemos

concluir que esse ganho, em grande parte, ainda se refere ao nível do controle das

atividades, mostrando uma aprendizagem na categoria de single-loop, No entanto,

evidenciaram-se também casos de aprendizagem double-loop (Argyris,1977 ).

Esses resultados são muito semelhantes aos obtidos por Vandenbosch (1993) e

muito coerentes com a pesquisa de Zuboff, da qual extraímos o seguinte trecho:
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"A informatização evoca uma nova visão da organização: um grupo de pessoas

reunidas em torno de um núcleo central - que é o banco de dados automatizado

[...] a organização torna-se uma instituição de aprendizagem para a qual um

objetivo fundamental é a expansão do saber sobre os negócios e as oportunidades

que se apresentam [...] a organização informatizada se baseia numa outra

direção. Ela se baseia nas capacidades humanas de ensinar e aprender... "

(Zuboff, 1992, p. 89-91)

Finalmente, as empresas e executivos respondentes consideraram que há

democratização do acesso (portanto spread do uso da tecnologia EIS) às informações de

gestão, proporcionando menor nível de ansiedade e de. conflito intergrupal e

colaborando com a "construção do sentido compartilhado" definido como "senso

coletivo do que é importante e o porquê" por Senge (1999B). O acesso às informações

estratégicas e às de painel de controle, juntamente com as possibilidades de

comunicação grupal proporcionadas pelo EIS, favorece a construção de "uma visão

compartilhada e comum de negócios" de forma comprometida.

As informações de gestão dos EIS oferecem aos executivos momentos de tomada de

consciência (Senge, 1999, capo 25 - maestria pessoal) do "agora" e do "como" resolver

as questões empresariais. Perls (1977, p. 15) fornece uma indicação importante:

" ... a ansiedade é a excitação, o élan vital que carregamos conosco, e que

se torna estagnado se estamos incertos quanto ao papel que devemos

desempenhar [...] a ansiedade é o vácuo entre "o agora" e "o depois". Se

você estiver "no agora" não pode estar ansioso, porque a excitação flui

imediatamente em atividade espontânea. Se você estiver "no agora", você

será criativo, inventivo."

Mais adiante, Perls continua:

"...Este continuum de tomada de consciência é exigido de forma que o

organismo possa trabalhar de acordo com o princípio saudável da Gestalt:
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que a situação inacabada mais importante emergirá e poderá ser trabalhada.

Se nós nos impedirmos de completar esta formação gestáltica,

funcionaremos mal e carregaremos conosco centenas e milhares de

situações inacabadas, que exigirão sempre uma complementação."

o domínio sobre as ansiedades pessoais e grupais, concomitantemente com a

incorporação do EIS no dia-a-dia de trabalho, produziu maior experiência, segurança e

confiança na resolução dos problemas empresariais, assim como maior motivação e

auto-reforço, com a reformulação dos modelos mentais dos executivos no exercício das

tarefas de gestão das empresas.

A utilização intensiva dos EIS em reuniões grupais dos executivos e gerentes

proporciona um "aprendizado em grupo" em relação às informações de gestão

oferecidas pelo EIS e progressivamente construindo conhecimentos derivados desta

prática grupal, com o surgimento de novas posturas, procedimentos informais, diálogos

e "discussões hábeis", que favorecem o surgimento sinergético de aprendizagem grupal

sobre questões da empresa.

As visões compartilhadas de metas e de informações de feedback, em conjunto com a

aprendizagem grupal, atualizam os modelos mentais dos executivos, permitindo maior

tomada de consciência do mundo empresarial, melhor percepção e contato com o

mundo real do ambiente e diminuindo fortemente o contato e vivência com fantasias,

preconceitos e apreensões, os quais geram estados crescentes de ansiedade e/ou

depressão, bases de situações crônicas de esquizofrenia organizacional, como

descrevem Vries e Miller (1984, 1987).

o pensamento sistêmico na prática gerencial, conforme expressa Senge (1997), sugere

algumas habilidades fundamentais para os futuros líderes:

a) Enxergar inter-relações (e não coisas) e processos (e não fotos instantâneos)

b) Distinguir a complexidade de detalhes da complexidade dinâmica (causa e efeito

estão distantes no tempo e espaço), na busca das pequenas medidas que produzem

149



grandes resultados (princípio de alavancagem) e das causas subjacentes aos problemas e

não efetuar intervenções imediatas como soluções sintomáticas.

o EIS, como sistema projetado para prover informações de gestão globais da empresa e

do ambiente e dotado de uma dinâmica planejada de busca e apresentação das

informações, tanto linear como não-linear, proporciona aos executivos oportunidades de

exercício do pensamento sistêmico na arte e prática gerenciais.

Destacamos aqui a dependência causal entre projeto de EIS e a qualidade das

informações de gestão, recomendando aos desenvolvimentistas e responsáveis pelo EIS

a incorporação do objetivo de aprendizagem pessoal e organizacional nos modelos

mentais relacionados com o projeto de EIS.

Dessa forma, visão compartilhada, aprendizagem grupal, atualização de modelos

mentais, maestria pessoal e pensamento sistêmico configuram as cinco disciplinas

requeridas às organizações de aprendizagem (Senge, 1999A). Identificamos assim, o

exercício das cinco disciplinas pelos executivos no interjogo com as informações e

conhecimentos do ambiente operacional dos EIS.

Em resumo, Argyris (1977), Senge (1990A) e Fullmer (1998) caracterizam e sustentam

que as organizações de aprendizagem constituem o modelo de empresas que manterão a

vantagem competitiva no futuro. Acompanhando essa direção, o EIS pode se posicionar

como um elemento de infra-estrutura tecnológica e informacional para o apoio das

organizações que aprendem.

Assim, a conclusão da tese comprova que o EIS é um poderoso instrumento de gestão,

propiciando ganhos em desempenho operacional e aprendizagem aos executivos e

gerentes.
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Capítulo 7. Sugestões de pesquisas futuras

• Investigação com aprofundamento do constructo aprendizagem em diversos níveis

hierárquicos, por exemplo, em aprendizagem single-, double- e triple-looping, com

a inserção de outros processos de geração de modelos mentais, como administração

por intuição, inspiração e imaginação.

• Investigação da relação entre EIS e dados quantitativos como receitas ou lucros

operacionais das empresas, através de pesquisa horizontal.

• Caracterização de campos de estudo (multidisciplinares) envolvidos pelo EIS e

elaboração de proposta pedagógica para a formação de analistas de EIS ou de

negócios, com base fenomenológica.

• Investigação da relação entre as personalidades de executivos, as necessidades de

informações e a navegação dinâmica das telas, com a formação de tipologias de

modelos mentais e estilos de aprendizagem.

• Investigação das causas de insucesso e sucesso dos EIS à luz do ambiente social e

político das organizações.

• EIS como modelo pedagógico e didático na formação de administradores de

empresa em ambiente escolar (Universidades).

• EIS como instrumento de democratização social/política e elemento terapêutico nos

processos de cura ou atenuaçcão das características neuróticas das organizações.

• EIS como sistema formal de aprendizagem de administração de empresas em .

ambiente profissional, sobretudo nas universidades corporativas.

• EIS e os processos de remodelagem organizacional.

151



• Determinantes do maior/menor uso de informações de EIS nos processos decisórios

(O que faz um executivo passar a usar EIS, a atuar com base em informações?)

- Pessoais

- Culturais

- Ambientes competitivos

- Poder

• Determinação das necessidades de informação do EIS

- Métodos e técnicas de aquisição de conhecimento em ambiente EIS

- Técnicas de entrevista conforme perfil de personalidade do executivo

- Por ramo de atividade econômica
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Apêndice A. Carta (modelo) enviada aos executivos

FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS

São Paulo, 8 de fevereiro de 1999

EAESP
Escola de Administração de
Empresas de São Paulo

BBBB S. A.
Estrada , ] 707
S. B. Campo 09851-550 - São Paulo SP

At.: Sr.
Vice-Presidente

Caro

Envio-lhe a seguir informações e questionários referentes à pesquisa "Análise de Impacto dos
Sistemas de Apoio às Decisões Executivas (SADE) nas Organizações e Executivos Brasileiros".

Essa pesquisa, com o apoio oficial do NPP (Núcleo de Pesquisas e Publicações) da Escola de
Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, está sendo enviada aos
executivos e gerentes que interagem com os SADEs, também conhecidos como EIS (Executive
lnformation Systems).

Diante da globalização e dos problemas econômicos que o nosso país está enfrentando, tenho a
convicção de que é muito importante para a comunidade empresarial o conhecimento de como os
SADE's melhoram a produtividade dos executivos e o desempenho das empresas.

Uma cópia do relatório final da pesquisa estará disponível para envio a todos os interessados que
colaboraram no fornecimento de informações às questões constantes no questionário. Os
resultados estarão sempre na forma de valores agregados, permanecendo confidenciais todas as
informações de cada respondente e empresa.

O questionário foi projetado para ser preenchido em torno de 15 minutos por cada
gerente/executivo.

Resta-me agradecer a sua atenção e tempo dispendidos até agora, esperando poder contar com a
colaboração do corpo diretivo dessa conceituada empresa nesta pesquisa.

Com as minhas saudações de estima e consideração,
Cordialmente,

Prof. Chu S. Yong
Coordenador da Pesquisa
Núcleo de Pesquisas e Publicações
EAESP-FGV

Informações de contato
Fone: (011) 28] 7842
Fone: (O 11) 548 8022
Fax: (011) 281 7718
Email: chu@fgvsp.br
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Apêndice B. Questionário de pesquisa
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FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS

EAESP
Escola de Administração de
Empresas de São Paulo

-

A - Informações sobre o respondente
Nome (opcional)

I
Sexo I Ano de Nascimento

DM DF
Cargo atual

Tempo no cargo atual I Tempo na empresa I Telefone

I
E-mail

(anos/meses) (anos/meses) ( )
A 1- Nível gerencial onde você está situado: A2- Formação profissional

1° nível (Presidência e VP ...) O Administração de empresas O
2° nível (Diretoria ...) O Engenharia O

3° nível (Superintendência ...) O Economia O
4° nível (Gerência ...) O Direito O

5° nível (Coordenação ...) O Comunicação e Arte O
Outro: O Outro: O

A3- Experiência principal A4- Nível mais elevado de educação completada
Administração geral O Doutorado ou acima de ... O

Finanças O Mestrado O
Produção O Universitário completo O
Marketing O Colegial completo O

Informática O Ginásio completo O
Outro: O Outro: O

B- Informações Básicas da Empresa I. É suficiente preencher 1 vez Rara cada ernQresa

Setor Nome da empresa

Indústria Comércio Serviço Outro
Ramo de atividade Principal pais origem do capital I Numero de funcionarias

Faturamento aproximado 1997 (Milhões de reais) Faturamento aproximado 1998 (Milllões de reais)

C _Características do EIS _ tecnologia e aplicações 1. pr~enchido preferencialmente pela Informatica
2. E suficiente preencher 1 vez Rara cada emRresa

Cl.Tecnologia de software EIS C2. Base de informações oferecida ao EIS
(Apresentação de telas.acesso à base de dados)

Commander O Base (cache) proprietária do EIS O
Pilot (Lightship) O Base OLAP proprietária O

Forest & Trees O Base em planilhas O
Business Objects O Base OLAP em Oracle O'

Powerplay O Base OLAP em Informix O
SAS (EIS) O Base OLAP em Sybase O

Visual Basic (VB Access, ou outro DBMS) O Base OLAP em Access O,
Excel (normal ou turbo) O Base em OLAP SQL Server ' O

Outro: O Outro: ,O
C3. Módulos EIS em funcionamento "

Painel de controle (scorecard , indic.globais) O Produção O
Planos estratégicos O Suprimentos O

Planos operacionais (anuais, ...) O Finanças O
Marketing O Custos O'

ComercialN endas O Despesas O
Recursos humanos O Qualidade O

C4. Número total de usuários do EIS C5.Número de microcomputadores com EIS

(

Enviar resposta para: Professor Chu S. Yong
Núcleo de Pesquisas e Publicações
EAESP.-FGV -SP 1000andar. sala 1.051
Av. Nove de Julho 2029. CEP O1313-902 São Paulo - SP

Fone: (OI I) 2817842
Fone: (OI I) 548 8022
Fax: (OI I) 2817718
EmaiI: chu@fgvsp.br
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FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS

D - Características da Organização

EAESP
Escola de Administração de
Empresas de São Paulo

fortemente moderadamente moderadamente
5- Concordo
fortemente

Legenda: 1- Discordo 2- Discordo 3- Neutro 4- Concordo

DI) A empresa possui uma estratégia de maior desempenho operacional, financeiro
e econômico.

D2) A empresa possui os sistemas transacionais (ou operacionais) implementados,
mas não possui informações gerenciais adequadas à alta e média
administração.

D3) As informações gerenciais/executivas são organizadas manualmente em
planilhas eletrônicas, gerando múltiplas e sucessivas versões de informações.

D4) A empresa possui as informações gerenciais/executivas em muitos relatórios
(papéis) e o EIS tem contribuído para diminuir/substituir esses papéis.

D5) A empresa pOSSUI sérios problemas de integridade nas informações
gerenciais/executivas ("as informações não batem") .

D6) As informações gerenciais/executivas são elaboradas por assessores para os
decisores, necessitando de muito retrabalho para que as informações de gestão
sejam as oficiais da empresa.

D7) A infra-estrutura de sistemas de informação é fraca e problemática.

2 :1 4 5

o o oo o

o o o oo

o o o oo
o o o oo
o o o oo

o o o oo

o o o oo

fortemente moderadamente
4- Concordo

moderadamente
5- Concordo
fortemente

Você considera que:
E I) O nível de competição no mercado onde sua empresa atua seja alto.
E2) A sua empresa costuma perder clientes para concorrentes.
E3) A sua empresa necessita de informações de gestão para competir no mercado.
E4) Freqüentemente entram mais competidores no seu mercado, tornando mais

acirrada a competição pelos clientes.
E5) A sua empresa tem procurado aumentar a participação de mercado.
E6) A competição costuma gerar alta pressão no tempo na resolução de problemas.
E7) A incerteza do ambiente é um fator ameaçador para a sua empresa.

I 2 3 4 5

o
O
O

O

O
O
O

o O O O
O O O O
O O O O

O O O O

O O O O
O O O O
O O O O

F- Características de projeto de EIS
Características de rojeto de EIS ercebidas elo res ondente.

3- Neutro 4- Concordo 5- Concordo
fortementeLegenda:

1- Discordo
moderadamente

.
O

o
O

fortemente moderadamente

FI) O projeto EIS foi elaborado com a sua participação.
F2) As informações de gestão escolhidas são úteis, precisas e suficientes para o

apoio à gestão.
F3) Os formatos de telas e informações estão projetados de forma adequada à

minha forma de pensar e decidir.
F4) A navegação pelas telas é intuitiva e simples.
F5) O projeto do EIS prevê condições de evolução quanto às telas e conteúdo de

informações, para acompanhar a evolução dos executivos e da empresa.
F6) O tempo de resposta do EIS é adequado à minha velocidade de análise.
F7) A apresentação de gráficos com as informações ajuda na compreensão das

informações e dos fenômenos empresariais.
F8) O projeto do EIS combina informações provenientes de diversas fontes

funcionais (rnarketing, comercial, recursos humanos ...)

2 3 4 5

oo
O

o O
O O

o
O

O

O

O

o O
O O
O O

O O

O O

o
O

O

O

O

o
O

O

O

O

o o O o o

Os blocos de questões nas páginas 2 . 3 e 4 devem ser preenchidos individualmente pelo respondente. para que a pesquisa
tenha validade estatística. O relatório final desta pesquisa conterá somente informações agregadas. As informações de cada
respondente e da empresa são confidenciais. Muito obrigado pela colaboração'"
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FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS

EAESP
Escola de Administração de
Empresas de São Paulo

G - Utilização do EIS
R r dEIS d / . d T - dEISe ere-se ao uso o nos aspectos e tempo, oca e estagio e uu izaçao o '..
Legenda para a I 2 3 4 5
Questão Gl: 1 a 6 meses 6 meses a I ano I a 2 anos 2 a 3 anos Mais que 3

anos
Legenda para l-nãouso 2-uso 3- uso 4- uso 5- uso muito

Questões G2 G3 esporadicamente moderadamente freqüentemente freqüentemente
1 3 4 5

G 1) Há quanto tempo utiliza o EIS ? O O O O O

G2) Assinale sua freqüência de utilização do EIS nos escritórios da empresa. O O O O O
G3) Assinale sua freqüência de utilização do EIS fora da empresa. O O O O O
G4) Estágio de difusão (spread) da utilização do EIS. O O O O O
Legenda para a I ") 3 4 5"-

Questão G4 Nenhum uso Protótipo Piloto Aplicações Difusão do EIS
Experimental (Demonstrati vo) Operacional (Em di versos em quase todas

Estágios Inacabado (Departame ntal) departamentos) as áreas da
Desativado empresa

H- Processo Decisório ( nível e tipo)
Refere-se à utilização do EIS no apoio aos diferentes tipos e níveis de processo decisório na sua empresa.

Legenda 1- não usa 2 - uso 3 - uso 4 - uso
es oradicamente moderadamente üentemente

Utilizo o EIS para o apoio à atividades de : I 2 3 4 5

H I) Planejamento estratégico. O O O O O
H2) Elaboração de planos operacionais (anuais ...). O O O O O
H3) Elaboração e controle de planos orçamentários. O D O O O
H4) Análise e controle operacional (metas) de atividades básicas do dia-a-dia. O D O O O
H5) Reuniões periódicas do grupo gerencial/executivo. O D O O D
H6) Avaliação e controle de desempenho da empresa por meio de indicadores O O O O O

globais (painel de controle. scorecard, ... )

I-Qualidade das Informações de Gestão
Avaliação da qualidade das informações gerenciais/executivas oferecidas pelo EIS.

Legenda I -Discordo 2 - Discordo 3 - Neutro 4 - Concordo 5 - Concordo
fortemente moderadamente moderadamente fortemente

As informações de gestão produzidas pelo EIS: 1 2 3 4 5
I1) Oferecem boa flexibilidade de análise, sob diversas dimensões ou aspectos O O O D O

(multidimensionalidade).
12) Mostram muitas possibilidades de análise, seja pelos valores agregados como O O O O O

pelos números detalhados (drill down'i.
13) Fornecem uma visão multifuncional, com informações provenientes de O O O O O

diferentes departamentos funcionais.
14) Permitem maiores facilidades de compreensão dos números, por intermédio da O O O O O

disponibilidade (simultânea) de gráficos.
15) São precisas, atualizadas e disponíveis no momento em que necessito para O O O O O

análises.
16) Mostram informações históricas e comparativas com as atuais para análises e O O O O O

reflexões sobre tendências e previsões.
17) Possibilitam identificar facilmente condições de exceção e de alarmes. O O O O O

Enviar resposta para: Professor Chu S. Yong
Núcleo de Pesquisas e Publicações
EAESP - FGV -SP 10° andar .sala 1.051
Av. Nove de Julho 1019, CEP 01313-901 São Paulo - SP

Fone: (OI I) 181 7841
Fone: (OI I) 548 8011
Fax: (011) 2817718
Email: chu@fgvsp.br
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fortemente moderadamente
4 - Concordo 5 - Concordo
moderadamente fortemente

A utilização do EIS permitiu-me (e/ou incentivou-me a):
J I) Justificar decisões e ações.
12) Conseguir maior entendimento e análise do desempenho da empresa ,

conforme planejamento.
13) Obter maior familiaridade e lembrança das informações de gestão.
J4) Adquirir uma visão sistêmica do negócio, gerando novos raciocínios,

novas visões e entendimentos, idéias e/ou soluções à empresa.
J5) Identificar disfunções organizacionais, gerando re-organizações ou

processos de reengenharia.
J6) Criar e testar novas premissas.
17) Ter mais tempo de reflexão sobre os problemas empresariais, de forma a

enxergar melhor os reais perigos.
J8) Obter mais motivação pessoal e auto-reforço no exercício e resolução das

minhas tarefas de gestão.

1
o
O

O

O

o
O

O

O

2
O

O

O

O

o
O

O

o

3
o
O

O

O

O

O

O

O

4 5
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O

K- Desempenho Operacional (Pessoal e Grupal )

O O

Percepções pessoais na melhoria do desempenho operacional, em nível individual e grupal.

Legenda 1 - Discordo 2 - Discordo 4 - Concordo3 - Neutro
fortemente moderadamente moderadamente

5 - Concordo
fortemente

Com a utilização do EIS:
K 1) Sinto que adquiri uma experiência e compreensão maior sobre os

negócios da empresa.
K2) Sinto que consegui solucionar os problemas empresariais mais

rapidamente.
K3) Sinto-me mais seguro e confiante quando o sistema EIS está funcionando.
K4) Sinto-me mais independente de meus subordinados e colegas pares, mais

fortalecido com as informações de gestão EIS à disposição.
K5) Percebi mais comunicação e harmonia grupal entre gerentes, diretores,

presidente e subordinados em geral (compartilhamento de informações).
K6) Percebi mais iniciativa da ação individual (proatividade) e maior

fortalecimento grupal na resolução de problemas.
K7) Percebi maior objetividade na identificação e resolução de problemas.
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O

O

O

O

O
L- Avaliação do EIS

fortemente moderadamente moderadamente fortemente
Em termos globais, para a empresa ou em nível individual, o EIS: 2 3 4 5

Ll) Trouxe significativos resultados operacionais e/ou
financeiros/econômicos para a empresa.

L2) Atingiu seus objetivos de apoio às decisões executivas e gerenciais em
planejamento, coordenação, comunicação e controle da empresa.

L3) Tornou-se indispensável para o exercício das minhas atividades e funções
na empresa.

L4) Permitiu avanços significativos na democratização do acesso às
informações da empresa.

L5) Permitiu tornar mais "enxuta" a estrutura organizacional da empresa.
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o
o
o
O
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O

O

O O
O O
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O O

o conjunto destas escalas de medição faz parte de uma pesquisa oficial do NPP da EAESP-FGV com o titulo de: " Análise de
Impacto dos Sistemas de Apoio às Decisões Executivas nos Executivos e Organizações Brasileiras" , sob coordenação do Prof. Chu
S. Yong. O relatório final desta pesquisa conterá somente informações agregadas. As informações de cada respondente e da
empresa são confidenciais. Muito obrigado pela colaboração"!'
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Apêndice C. As 12 Regras de E. F. Codd

The 12 RuIes of OLAP (white paper)

(June 1994/ Special ReportlThe 12 Rules of OLAP -Byte Magazine)

Arbor Software, Santa Clara, CA, (408) 727-5800.

1. Multidimensional conceptual view. This supports EIS "slice-and-dice" operations

and is usually required in financial modeling.

2. Transparency. OLAP systems should be part of an open system that supports

heterogeneous data sources. Furthermore, the end user should not have to be concerned

about the details of data access or conversions.

3. Accessibility. The OLAP should present the user with a single logical schema of the

data.

4. Consistent reporting performance. Performance should not degrade as the number of

dimensions in the model increases.

5. Client/server architecture. Requirement for open, modular systems.

6. Generic dimensionality. Not limited to 3-D and not biased toward any particular

dimensiono A function applied to one dimension should also be able to be applied to

another.

7. Dynamic sparse-matrix handling. Related both to the idea of nulls in relational

databases and to the notion of compressing large files, a sparse matrix is one in which

not every cell contains data. OLAP systems should accommodate varying storage and

data-handling options.

8. Multiuser support. OLAP systems, like EISes, need to support multi ple concurrent

users, including their individual views or slices of a common database.

9. Unrestricted cross-dimensional operations. Similar to rule 6, all dimensions are

created equal, and operations across data dimensions do not restrict relationships

between celIs.

10. Intuitive data manipulation. Ideally, users shouldn't have to use menus or perform

complex multiple-step operations when an intuitive drag-and-drop action will do.

11. Flexible reporting. Save a tree. Users should be able to print just what they need,

and any changes to the underlying financial model should be automatically reflected in

reports.
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12. Unlimited dimensional and aggregation levels. A serious tool should support at least

15, and preferably 20, dimensions.
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Apêndice D. Tabela-resumo de resultados da pesquisa de campo
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Apêndice E. Comparação do número de respondentes com pesquisas anteriores

Comparando com Bajwa et a!. (1998), Walstrom e Wilson (1997), e complementando com outras

pesquisas, a tabela a seguir mostra um resumo do número de respondentes das pesquisas.

Pesquisador( ano) Título da pesquisa Número de
respondentes EIS·

Watson et a!. (1995) Development Practices for Executive 43
lnformation Systems: Findings of a Field
Study

Frolick (1991) Determining Information Requirernents for 54
an Executive Information Svstern

Nord & Nord (1995) in Walstrom Executive Information Systems: A Study 47
e Wilson (1997) and Comparative Analysis

Watson et a!. (1991) in Walstrom Executive Inforrnation Systems: A 50
(1997) Framework for Development and a Survey

of Current Practices

Fitzgerald in Bajwa et a!. (1998) Factors for Successful EIS Development in 36
u.K.

Bernard e Ahrnet in Bajwa et a!. User Satisfaction with EIS 46
(1998)

Walstrom e Wilson (1997) An Examination of Executive Inforrnation 43
Svstem (EIS) Users

Bergeron (1995) Determinants 01' EIS Use: Testing a 38
Behavorial Model

Elam e Leidner in Bajwa et a!. EIS Impact on Decision Making 46
(1998)

Damiani (1997) Estudo do Uso de Sistemas de Apoio ao 70
Executivo nas Empresas

BRASIL

Yong (1999) Estudo e Análise dos Impactos dos 88
Sistemas de Apoio às Decisões Executivas

BRASIL
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Apêndice F. PJotagem de resíduo das regressões

aUALM Plotagem de resíduos
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ApêndiceG. Elos de aprendizagem em Single-, Double-, e Triple-Loop Learning
(Snell,1998)

Modelos
mentais

Processos de
geração de
modelos
mentais

Comporta-
Resultados

mentos

Single-loop

Single-loop: Ajustando ações para atingir os resultados desejados

Double-loop: Transformando modelos mentais para gerar novos significados e ações

Triple-loop: Inventando novos processos mentais para gerar novos modelos mentais
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Apêndice H. Valores descritivos das variáveis observáveis
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