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RESUMO 

 

 

Com o grande aumento das variáveis na tomada de decisão do executivo de negócios e o 
surgimento de novas ferramentas de tratamento de dados, a administração da informação recebeu 
um foco que ultrapassa a área de tecnologia, que está se enraizando em todas as áreas da empresa 
e setores da economia, deixando claro que este caminho que compreendemos como inteligência 
analítica é, nos dias de hoje, parte do sucesso da estratégia das empresas. O objetivo deste trabalho 
é identificar as ferramentas que o executivo financeiro associa a inteligência analítica e utiliza no 
seu trabalho, compreendendo sua importância e explorando seu valor. Com alvo neste tema, foi 
confeccionado um questionário exploratório com intuito de mapear o conhecimento sobre o 
assunto, assim como a maneira que esses executivos vêm utilizando as ferramentas e encaminhando 
o conhecimento obtido a fim de gerenciar custos, maximizar valor e gerar mais negócios. O 
Microsoft Excel despontou como a ferramenta mais utilizada pelas empresas quando falamos de 
tratamento e geração da informação. Dos 70 executivos que responderam o questionário, parte 
significante atrela o Excel, equivocadamente, como ferramenta parte da inteligência analítica. Foi 
obtido um conjunto de informações sobre conhecimento e aplicação da inteligência analítica por 
profissionais da alta gestão de grandes empresas. Para pesquisadores e profissionais da área 
financeira, o resultado deste trabalho serve para reflexão do caminho a ser percorrido junto com os 
investimentos a serem aplicados versus o retorno esperado e mudança da estratégia.  
 

 

Palavras chaves: tecnologia de informação, inteligência analítica, finanças, análise de negócios, 
Business Intelligence, Business Analytics, CRM, Big Data, tomada de decisão. 
 

  



ABSTRACT  

 

 

With the large increase in variables in business executive decision making, the emergence of new 
data processing and information management tools has received a focus that goes beyond 
technology, which is taking root in all areas of the business and industries of the economy, making 
it clear that this path we understand as analytical intelligence is now part of the success of the 
company's strategy. The objective is to point out the tools that the financial executive associates 
with analytical intelligence and uses in his work, understanding its importance and exploring its 
value. Aiming at this material, an exploratory questionnaire was prepared in order to map the 
knowledge on the subject, as well as the way these executives have been using the tools and 
forwarding the knowledge obtained in order to manage costs, maximize value and generate more 
business. Microsoft Excel has emerged as the most used tool by companies when it comes to 
processing and generating information. Among the 70 executives who answered the questionnaire, 
a significant part, mistakenly, links Excel as a tool that is part of analytical intelligence. A set of 
information on knowledge and application of analytical intelligence was obtained by top 
management professionals of large companies. For researchers and financial professionals, the 
result of this work reflects the way to go along with the investments to be applied vs expected 
return and strategy change. 
 
 
Keywords: information technology, analytical intelligence, finance, business analysis, Business 
Intelligence, Business Analytics, CRM, Big Data, decision making. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos negócios, fala-se que informação é petróleo: precioso, raro, de qualidade, e uma 

fonte de receita potencial. Ao longo dos anos, o tema Inteligência Analítica (IA) foi ganhando 

corpo, auferindo relevância e, para aqueles que o empregam da melhor maneira, aumentando o 

valor do negócio, alterando o modelo de estratégia anterior por outros mais assertivos, ágeis e, 

portanto, otimizando tempo, diminuindo custo e aumentando seu o valor.  

Sendo assim, literaturas que relacionam a parceria Inteligência Analítica e finanças 

tendem a ganhar cada vez mais espaço. Há estudos que sugerem relação entre a performance das 

grandes empresas e o uso de IA (TRKMAN, MCCORMACK, OLIVEIRA e LADEIRA, 2010). 

Um estudo mais denso poderia mapear essa afinidade, explicitando e relacionando o conhecimento 

do executivo financeiro sobre o tema com o desempenho das decisões e retorno das investidas. 

Esse trabalho pretende demonstrar um olhar crítico do processo de uso de IA pelos 

profissionais de alto nível da área financeira através de um levantamento feito por um questionário 

formulado com perguntas objetivas que visam criar insumos para análise e comentários sobre como 

a inteligência analítica é empregada pelos profissionais que controlam o fluxo de dinheiro na 

empresa. 

O tema não é tão novo, já que sua primeira citação ocorreu em 1958, através do 

pesquisador H. P Luhn, com o termo Business Intelligence (BI). De bibliografia extensa e aplicada 

a diversas áreas do conhecimento e setores específicos da economia, como varejo e supply chain, 

pouco se encontrou literatura aplicada à área financeira, ou ao profissional que lidera a mesma. 

Com este trabalho, espera-se enriquecer a discussão e elucidar o conhecimento sobre tecnologia da 

área detentora do orçamento na companhia e conhecedora profunda da relação custo, investimento 

e retorno. 
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2 PROBLEMA DE PESQUISA E JUSTIFICATIVA  

 

2.1 Justificativa  

 

As ferramentas de Business Intelligence & Analytics e o campo relacionado à Big Data 

Analytics têm se tornado importantes para comunidades acadêmicas e também para o mercado 

(CHEN, CHIANG, e STOREY, 2012). É com foco na importância do uso das ferramentas e 

potencial de melhoria que estas podem trazer ao negócio que este estudo nasceu. 

Mas antes de abordar a análise por meio dessas ferramentas ou aplicativos, faz-se 

necessário abordar o conceito de análise empregada no mundo da tecnologia. Quando falamos de 

negócios, precisamos considerar três itens indispensáveis a qualquer estratégia:  

 

- Análise: Compreende o processo de separação dos elementos a serem considerados, 

estudando as partes em um formato que procure por padrões, relações e causas. Toda forma 

de estudo que ajude a conhecer melhor a origem dos dados e tendência; 

- Informações: Neste ponto, todas as tecnologias disponíveis são consideradas, todas as 

ferramentas e aplicativos que auxiliem no processo de análise e suporte a decisão;  

- Decisão: Após análise dos dados e variáveis que geraram informações, essa é a etapa fim, 

etapa que se escolhe um caminho a seguir. 

 

Quanto maior o suporte que o indivíduo e empresa tiverem na condução e na geração 

destes itens, melhor será o produto final.  

As empresas estão em busca de soluções que enxuguem custos e maximizem 

resultados. As instituições financeiras, por exemplo, estão usando cada vez mais a mineração de 

dados para descobrir tendências no comportamento do cliente, a fim de entender melhor as 

necessidades futuras. Portanto, modelos de análise preditiva estão sendo desenvolvidos para 

adaptar as recomendações corretas para os segmentos de clientes apropriados. Uma área rica para 

análise é redução de custos (ACITO e KHATRI, 2014). 

A Tabela 1 demonstra onde o holofote acendeu sobre a aplicação de tecnologia nos 

negócios, relacionando quais são as principais fontes de recurso para análise, geração da 

informação e, por fim, decisão.  
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Tabela 1 - Prioridades relacionadas na aplicação a finanças em 2019 
Fonte: Adaptado de Decker e Leiter, 2019 

 

As ferramentas de tecnologia aplicada a negócios têm evoluído a fim de oferecer maior 

suporte a processos rotineiros, incluindo aos da área financeira, e ao de tomada de decisão orientada 

por análise de dados.  

Os aplicativos de fechamento financeiro ajudam o escritório de finanças a gerenciar o 

fechamento financeiro e a aplicar os controles apropriados ao longo do ciclo contábil. Eles são 

usados por organizações pequenas a grandes, mas são mais prevalentes em organizações maiores. 

As soluções de planejamento e análise financeira (FP&A) apoiam o escritório de orçamento, 

planejamento e esforços de previsão financeira. Eles também fornecem recursos de modelagem, 

colaboração, análise e relatórios de desempenho (DECKER e LEITER, 2019). Soluções através de 

aplicativos como esses reduzem custos, aumentam a flexibilidade, ampliam a clareza da 

informação e promovem uma maior assertividade na escolha, portanto, maximizando possibilidade 

de lucro. 

Soluções de Gerenciamento de 
Dados

A iniciativa de soluções de gerenciamento de dados rastreia, explica e 
aconselha sobre arquiteturas, práticas, tendências tecnológicas e soluções 
de fornecedores que ajudam as organizações a gerenciar dados.

ERP

Essa iniciativa equipa as empresas com habilidades e conhecimentos para 
criar a estratégia e os métodos para implantar e gerenciar o ERP, o que 
garantirá que o valor seja maximizado e que os resultados sejam 
alcançados.

Soluções de BI e Analytics
As soluções de análise e inteligência de negócios (BI) envolvem ações 
sistemáticas e sustentadas para planejar, selecionar, implantar e gerenciar 
tecnologias de análise que fornecerão resultados e valor comercial.

Estratégias de dados e análises
As organizações precisam definir estratégias e práticas que explorem 
totalmente as forças combinadas de dados, análises e inteligência artificial 
para agregar valor aos negócios dentro e fora dos negócios.

Aplicativos de Compras e 
Compras Estratégicas

Os aplicativos de compras e sourcing  estratégico permitem que as 
organizações digitalizem os processos de sourcing , gerenciamento de 
fornecedores, gerenciamento de contratos, gerenciamento de compras e 
faturas.
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Em uma pesquisa feita com diversos profissionais de tecnologia da informação (TI), em 

mais de 90 países, foi identificado a análise de negócios como uma das quatro principais tendências 

de tecnologia. Um relatório do McKinsey Global Institute previu que, até 2018, somente os Estados 

Unidos enfrentariam uma escassez de 140.000 a 190.000 pessoas com habilidades analíticas 

profundas, além de um déficit de 1,5 milhão de gerentes inteligentes com o know-how para analisar 

Big Data para tomar decisões eficazes (CHEN, CHIANG e STOREY, 2012). A tendência, com 

aumento da necessidade da característica analítica e manutenção da formação profissional, é crescer 

ainda mais a escassez. 

Ou seja, não basta apenas a disponibilidade da tecnologia, mas o conhecimento do 

profissional estar em sinergia com o que lhe é ofertado como ferramenta e com mentalidade de 

agregar outros instrumentos a fim de ganhar vantagem competitiva. 

O estudo da inteligência analítica se faz necessário para melhor aplicação, 

aproveitamento e evolução do negócio. Estudar as causas, como ocorreram os acontecimentos e 

prever tendências é conhecer e se preparar para o futuro. IA fornece os instrumentos para isso. 

 

2.2 Objetivo  

 

Dada a importância sobre o tema e área de aplicação, este trabalho pretende identificar 

as ferramentas utilizadas pelo executivo financeiro, assim como quais este profissional associa ao 

uso da tecnologia aplicada no tratamento de dados e geração e administração da informação. 

Ao final do trabalho, será apresentado o resultado do mapeamento feito através da 

análise de um questionário prático baseado em questões diretas, entendendo o que os executivos 

da área financeira estão usando referente a inteligência analítica. 

Com o questionário, pretende-se colher informações e alcançar os seguintes objetivos: 

 

a. Mapear o conhecimento do executivo da área de finanças sobre as ferramentas utilizadas 

na inteligência analítica; 

b. Identificar o momento atual de sua empresa na inserção da tecnologia e previsão das 

próximas inserções; 

c. Identificar processos e atividades da área financeira que utilizam tais ferramentas; e 

d. Identificar a estrutura de alocação de recursos da empresa voltados a inteligência analítica. 
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2.3 Problema de Pesquisa 

 

A evolução do tema inteligência analítica é crescente e chama, cada vez mais, atenção 

do mercado e do profissional tomador de decisão. O executivo de finanças é um profissional que 

utiliza com bastante frequência dados históricos para construir seu modelo de gestão da informação 

e, então, definir alguma estratégia e caminho a ser adotado.  

Considerando essa necessidade, o perfil deste executivo exige que tenha conhecimento 

sobre o assunto e consiga, de maneira clara, utilizar as ferramentas disponíveis em prol da 

otimização da gestão da informação interna e externa. Pesquisas mostram que o maior limitante 

para Inteligência Analítica hoje é a falta de mão de obra qualificada, com as competências 

necessárias para aproveitar os potenciais benefícios (RUSSOM, 2011). Através de observação 

feita, acredita-se que a citação feita ainda reflete a realidade atual dos profissionais. 

Ponderando os fatos, este trabalho pretende responder à pergunta de pesquisa: quais 

são as ferramentas que os executivos financeiros estão associando e usando na inteligência 

analítica? 
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

 

3.1 Inteligência Analítica 

 

3.1.1 Conceitos  

 

Por definição, análise seria estudo e uso extensivo e exploratório de dados, utilizando 

padrões, modelos estatísticos e quantitativos, amostras explicativas que apontem tendência, criando 

e gerenciando a informação, conduzindo decisões e ações. Hoje, com a crescente inserção da 

tecnologia nas análises de negócios, podemos acreditar que esse conceito sofre uma alteração 

construtiva. E, como Davenport e Harris (2007) comentaram, as análises são um subconjunto do 

que passou a ser chamado de inteligência de negócios: um conjunto de tecnologias e processos que 

usam dados para entender e analisar o desempenho dos negócios, incluindo acesso a dados e 

relatórios. A princípio, a análise poderia ser realizada usando papel, lápis e, talvez, uma regra de 

slides, mas qualquer pessoa sã que use a análise hoje empregaria tecnologia da informação. A gama 

de softwares analíticos vai de ferramentas estatísticas e de otimização relativamente simples em 

planilhas, a pacotes de software estatísticos, complexos conjuntos de inteligência de negócios, 

preditivos aplicativos do setor e módulos de relatórios analíticos dos principais sistemas 

corporativos. 

Em Meirelles (2019), o autor vincula o termo inteligência analítica ao uso de 

ferramentas específicas: Business Intelligence (BI), Business Analytics (BA), Customer 

Relationship Management (CRM) e Big Data.  

 

3.1.1.1 Business Intelligence (BI) 

 

BI não é um termo tão novo quanto a grande maioria acredita. Ao longo dos anos, o 

conceito foi de, simplesmente, sistema automático, passando por definições de um processo no 

qual a entrada são dados brutos e saída inteligente para tomada de decisão (GILAD e GILAD, 

1986), até um conceito mais atual: é uma coleção de tecnologias de suporte à decisão para a 

empresa, destinadas a permitir que trabalhadores do conhecimento, como executivos, gerentes e 
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analistas, tomem decisões melhores e mais rápidas (CHAUDHURI, DAYAL e NARASAYYA, 

2011).  

O processo é composto de métodos para tratar informação que as empresas podem usar 

para competir, e o produto é a informação que permite predição de comportamento de 

competidores, fornecedores, clientes, tecnologias, entre outros, com determinado grau de acerto 

(BOSE, 2009).  

Além do que já foi dito, pode-se acrescentar que BI envolve desde o processo de coleta 

de dados, passando pelo armazenamento e análise de dados, fornecendo métricas de negócio e 

identificando tendências do mercado.  

BI vem evoluindo e ganhando tanta atenção das empresas e setores da economia que, 

segundo a Agenda CIO: A US Perspective, demonstrou-se como líder do ranking entre as maiores 

tecnologias que farão a diferença, sendo a mais crucial para organização alcançar sua missão 

(HOWARD e STRUCKMAN, 2018). 

 

 
Figura 1 - Tecnologias mais importantes que farão diferença nos negócios 
Fonte: Howard e Struckman , 2018 

 

Como se pode perceber, para o mercado americano em geral e, inclusive, para as 

maiores empresas, BI está em primeiro lugar na percepção como a tecnologia que influenciará 

positivamente sua estratégia e processos.  

 

3.1.1.2 Business Analytics (BA) 

 

BA, segundo Carl Anderson (2019), no artigo What do we mean by data-driven?, 

transforma ativos de dados em insights competitivos que conduzirão as decisões e ações de 

negócios usando pessoas, processos e tecnologias. Neste mesmo artigo, a comparação de um 

relatório e análise é feita na tentativa de reforçar o conceito e diferenças de cada um. 

Classificação

1 BI / analytics 25% BI / analytics 28% BI / analytics 26% BI / analytics 20%
2 Marketinng digital 12% Marketinng digital 17% Marketinng digital 14% Marketinng digital 12%
3 Serviços e soluções na nuvem 10% Serviços e soluções na nuvem 15% Serviços e soluções na nuvem 9% ERP 9%
4 Infraestrutura / data center 7% Aplicações móveis / mobilidade 7% Aplicações móveis / mobilidade 6% Serviços e soluções na nuvem 8%
5 ERP 6% Inteligência artificial 7% IOT 6% CRM 6%
6 Aplicações móveis / mobilidade 5% IOT 6% CRM 5% IOT 6%
7 CRM 4% Integração / Interoperabilidade 4% Inteligência artificial 5% Aplicações móveis / mobilidade 5%
8 Comunicação de rede, voz e dados 3% Interface de prgramação de aplicativos 4% Infraestrutura / data center 5% Infraestrutura / data center 4%
9 Varejo e negócio digital 3% Infraestrutura / data center 3% ERP 5% Modernização de legado 3%
10 Registros médicos eletrônicos 3% Segurança e risco 3% Automação 4% Integração / Interoperabilidade 3%

EUA Melhores desempenhos Desempenho típico Desempenho final
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Tabela 2 - Comparativo entre Relatórios e Analytics 
Fonte: Anderson, 2019 

 

Não é incomum haver confusão com as definições e funções de Business Intelligence 

e Business Analytics, até porque a distinção é sutil. Enquanto BI se refere ao exercício de usar 

dados da empresa a fim de antecipar resultados, usando mineração de dados, análise estatística e 

modelagem preditiva, BA se remete ao processo técnico do data mining, limpeza de dados, 

transformação de dados e constituição dos sistemas para gerenciá-los. BA é usada em todas as 

disciplinas da ciência e questões práticas que utilizam dados, não se limitando às ferramentas de 

negócios.  

Em uma simplificação de definições, Business Intelligence responde a questões como 

“o quê?” e “como?”, enquanto Business Analytics responde a “por quê?”. 

 

3.1.1.3 Customer Relationship Management (CRM) 

 

CRM ou Sistema de gerenciamento com cliente, segundo definição do Gartner, é uma 

estratégia de negócios que otimiza a receita e a lucratividade, promovendo a satisfação e a lealdade 

do cliente. As tecnologias de CRM permitem a estratégia e identificam e gerenciam o 

relacionamento com o cliente, pessoalmente ou virtualmente. O software CRM fornece 

funcionalidade para empresas em quatro segmentos: vendas, marketing, atendimento ao cliente e 

comércio digital. 

Informações como quem são seus clientes, qual seu contato, quanto eles gastam, quanto 

custa para atendê-los, nível de satisfação, entre outros, são informações que o CRM pretende 

esclarecer para a empresa. 

Relatórios Analytics
Descritivo Prescritivo
O que? Por quê?
Olhando para trás Futuro
Levantar questões Responder a perguntas
Dados → informações Dados + informações → insights
Relatórios, painéis, alertas Resultados, recomendações, previsões
Sem contexto Contexto + narrativa
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Em uma pequena empresa que opera em um bairro, é possível que empresários e 

gerentes de negócios conheçam realmente seus clientes pessoalmente.  Mas em uma grande 

empresa operando em bases metropolitanas, regionais, nacionais e até globais, é impossível 

"conhecer seu cliente" dessa maneira íntima. Nesse tipo de empresa, há muitos clientes e muitas 

maneiras diferentes pelas quais eles interagem com a empresa (pela web, telefone, e-mail, blogs e 

pessoalmente).  Torna-se especialmente difícil integrar informações de todas as fontes de teses e 

lidar com o grande número de clientes. Os processos de grandes empresas para vendas, serviços e 

marketing tendem a ser altamente compartimentados e esses departamentos não compartilham 

muitas informações essenciais do cliente. Algumas informações sobre um cliente específico podem 

ser armazenadas e organizadas nos termos da conta dessa pessoa com a empresa. Outras partes de 

informações sobre o cliente podem ser organizadas por produtos que foram comprados. Não existe 

uma maneira de consolidar todas essas informações para fornecer uma visão unificada de um 

cliente em toda a empresa (LAUDON e LAUDON, 2014). 

Sistemas de gerenciamento do relacionamento com cliente foram criados e 

aperfeiçoados visando capturar, consolidar e analisar dados dos clientes, difundindo resultados a 

fim de fornecer insumos para que a empresa tome a melhor decisão focada no seu consumidor, 

então interagindo com ele da forma mais eficaz possível. 
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Figura 2 - Sistema de integração de informação de perspectiva multifacial 
Fonte: Elaboração própria, baseado em Laudon e Laudon, 2014. 

 

3.1.1.4 Big Data 

 

Esse, provavelmente, é um dos termos mais usados como jogada de marketing nos 

últimos anos. Sendo assim, reforça-se a importância de conceituar essa tecnologia de maneira 

apropriada e completa, compreender todos os campos que a cercam e evitando margem de 

distorção.  

Big Data são dados cuja escala, distribuição, diversidade e/ou velocidade de criação 

requerem o uso de novas tecnologias de armazenamento e análise para permitir a captura do valor 

inserido neles (FRANCISCO, 2014). O termo big se remete a volume, data a dados e a perspectiva 

de Big Data é a velocidade aliada ao grande volume de dados que são base de tratamento. 

Um grande exemplo de uso de Big Data é na análise de dados de redes sociais, que 

compreendem atualmente um dos tipos de dados não estruturados mais analisados pelas empresas. 

Podem evoluir de simples contagens de hashtags para sentimental analysis. Analisar o humor dos 

comentários feitos sobre uma determinada empresa, ou sobre um evento, e vincular essa análise à 
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posição geográfica em que foram disparados. Isso tudo em tempo real, envolvendo um volume não 

controlado de tweets — bem-vindo ao Big Data Analytics! (FRANCISCO, 2014). 

Na Figura 3, podemos observar o fluxo seguido por Big Data, partindo da coleta de 

dados, tratamento e saída estruturada. 

 

 
Figura 3 - Fluxo de Big Data: de dados a decisão 
Fonte: Material de aula Big Data Analytics e Data Science. Francisco, 2014 

 

3.1.2 Aplicações  

 

Nas últimas duas décadas, houve um crescimento explosivo, tanto no número de 

produtos e serviços oferecidos quanto na adoção dessas tecnologias pela indústria. Esse 

crescimento foi impulsionado pelo custo decrescente de aquisição e armazenamento de quantidades 

muito grandes de dados provenientes de fontes tais como transações com clientes no setor bancário, 

varejo, bem como nos negócios eletrônicos, tags RFID para rastreamento de inventário, e-mail, 

registros de consultas de sites, blogs e análises de produtos. Hoje, as empresas coletam dados com 

uma granularidade mais fina, o que é, portanto, de um volume muito maior. As empresas estão 

alavancando seus ativos de dados para gerenciamento de frota; em telecomunicações, para 

identificar os motivos da rotatividade de clientes; em administração geral de imóveis, para análise 
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de uso de energia; e em serviços de saúde, para análise de resultados (CHAUDHURI, DAYAL e 

NARASAYYA, 2011).  

A aplicação da inteligência analítica, da transformação de grande volume de dados em 

informações úteis e que gere uma ação direcionada, pode estar presente e auxiliar em quase todas 

as tarefas e em todos os negócios. IA está sendo aplicada nos mais diversos setores, como pode-se 

notar na figura abaixo: 

 

 
Figura 4 - Competidores que usam IA, por variedade de indústria 
Fonte: Davenport e Harris, 2007 

 

Seja aplicação interna ou externa, a inteligência analítica vem influenciando como as 

empresas olham para coleta de dados e informações. Esse novo olhar acontece de dentro para fora 

e de fora para dentro, estão presentes no ambiente interno e externo, segregados por áreas e setores 

da empresa, assim como na nova mentalidade do tomador de decisão.  

 

 
Figura 5 - Domínio do uso de IA por setor e área da empresa 
Fonte: Davenport e Harris, 2007 

Produtos de consumo Serviços financeiros Hotelaria e entretenimento
Anheuser-Busch Barclays Bank Oakland A's
E. & J. Gallo Winery Capital One Boston Red Sox
Mars Royal Bank of Canada  Harrah's Entertainment 
Procter & Gamble Progressiva Casualty lnsurance Marriott lnternational

WellPoint New England Patriots 

Produtos Industriais Farmaceuticos Varejo
CEMEX AstraZeneca Amazon.com JCPenny
John Deere & Company Solvay Tesco 

Vertex Pharmaceuticals, lnc. Wal-Mart 

Telecomunicações Transportes E-Commerce
Sprint FedEx Google

O2 Schneider National Netflix, lnc. 
Bouygues Telecom United Pareei Service Yahoo! 

Análises para ambiente interno Análises para ambiente externo
Financeiro Consumidores
Manufatura Fornecedores
Pesquisa e desenvolvimento
Recursos humanos
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Focando um pouco mais na área financeira, área objeto do personagem deste trabalho, 

nota-se aplicação de forma clara em processos mais rotineiros como fechamento contábil, contas a 

pagar, contas a receber, gestão de ativos fixos, projetos, gestão de custos, cobrança de atrasados, 

compras, budget, modelagem financeira, estudos de viabilidade, relatórios gerenciais, gestão por 

indicadores, entre outros. 

Seja em qual for a indústria, setor da economia ou área da empresa, a aplicação de IA 

segue um padrão de comportamento e fluxo dentro da cadeia de formação da informação para 

entrega de valor. O que pode ser simplificado pela figura que segue: 

 

 
 

Figura 6 – Cadeia de valor de Analytics 
Fonte: Anderson, 2019 

 

3.1.3 Apoio a Tomada de Decisão 

 

A evolução está presente no mundo corporativo de uma forma ampla. Não só o 

surgimento e evolução da tecnologia estão mudando os negócios, mas também os processos 

inerentes na condução das empresas, como a tomada de decisão, e em diversos níveis. 

Por definição, tomada de decisão é um processo cognitivo que resulta na seleção de 

uma opção entre várias alternativas. É amplamente utilizada para incluir preferência, inferência, 

classificação e julgamento, quer consciente ou inconsciente (WRIGHT, 2015), sendo o processo 

central que se dá em torno da noção do comportamento racional, uma concepção ortodoxa, 

normativa e funcionalista (BUENO e AZEVEDO, 2011). 

Todo processo de decisão é um processo de pressão contra diversos pontos, como 

tempo, dinheiro, assertividade, erros do passado, entre outros. Um ser tomador de decisão que se 

submete a tais pressões tende a sofrer maiores influências e, consequentemente, ter menos filtros e 

não conseguir atingir as expectativas mais altas. Assim, a tecnologia, principalmente as de apoio e 

Dados Relatórios Análises Ação Valor
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geração de informações, como inteligência analítica, ganharam espaço nas empresas e otimizam o 

processo decisório.  

A tomada de decisão pode ser realizada em diferentes níveis do negócio, e pode ser 

classificada em sistêmica, estratégica, tática ou operacional. Com exceção de decisões básicas no 

nível operacional, todas as decisões têm como requisito uma análise prévia da situação, através de 

dados (TIEN, 2012).  

De uma maneira muito próxima a outros autores citados neste trabalho, Bose (2009) 

comenta sobre uma perspectiva no uso de BI, dissertando acerca da ótica gerencial, vista como 

forma de entrega de informações corretas para pessoas corretas, para que tomem decisões a fim de 

melhorar a performance do negócio. Esse tipo de perspectiva pode e deve ser compartilhada quando 

falamos de outras ferramentas e aplicativos utilizados na inteligência analítica. A missão de 

tecnologias como BI, BA, CRM e Big Data é justamente o tratamento de dados a um ponto que 

gere não só informações, mas informações suficientes, claras e que forneçam todo um suporte de 

apoio à tomada de decisão de uma forma que agreguem e impactem o negócio. 

Os sistemas de apoio à decisão se tratam de soluções computacionais desenvolvidas 

para sustentar a elaboração de ações, complexas ou não, através de ferramentas de modelagem; 

exploração e representação gráfica de dados; e técnicas de predição, materializados em sistemas de 

Business Intelligence e suas diversas variações (SHIM et al., 2002).  

 

3.1.4 Desafios  

 

Um ponto muito comum nas reuniões de orçamento entre os executivos financeiros e 

demais executivos é a decisão de quanto investir em tecnologias de apoio a decisão, visto o desafio 

de mensurar seu retorno de forma direta.  

O valor não monetário do uso das tecnologias é claro e pode ser percebido através de 

análises comparativas de cenários ao longo dos anos; ou, como Albertin (2005) afirmou, a 

avaliação dos investimentos em TI pode ser estruturada em duas dimensões: tempo e nível de 

agregação (WEHRS, 1999, apud ALBERTIN, 2005). Mesmo assim, a pergunta mais ouvida nas 

reuniões orçamentárias é: como justificar um investimento tão alto se não há ROI (Return on 

Investiment) direto? 
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O desafio da tecnologia em provar seu retorno sob investimento acontece em todas as 

áreas, no entanto, quando falamos da gestão financeira, no plano gerencial e estratégico, o valor de 

TI é mais informacional, sempre vinculado à geração de informações e melhoria da visão anterior 

à inserção daquela ferramenta. 

No ponto mais alto da gestão das empresas, TI precisa trazer retorno em cima de 

algumas abordagens que, estas sim, podem ser mensuradas. Um modelo mais claro pode ser 

observado na Figura 7: 

 

 
Figura 7 - Plano de aplicação de TI nas organizações 
Fonte: Elaboração própria, baseado em Laudon & Laudon, 2014. 

 

Em Albertin (2005), comenta-se que os estudos de avaliação de investimento em TI 

têm utilizado várias técnicas, mas nenhuma pode ser considerada completa isoladamente uma vez 

que o desempenho empresarial é afetado por várias variáveis e fontes, que levam aos benefícios 

oferecidos pelo uso de TI (BYSINGER, 1996B; WEN e SYLLA, 1999; RAISINGHANI, 2001; 

SCHWALBE, 2004; apud ALBERTIN, 2005). No fundo, cada área e cada aplicação precisaria 

adotar um critério de avaliação de valor e compreender quanto retorno cada investida teve de 

crédito, assim como estabelecer seu nível de investimento para os próximos exercícios. 

 

3.1.5 Benefícios 

 

Os benefícios relacionados ao uso de inteligência analítica são tão grandes quanto as 

possibilidades geradas através do uso de qualquer informação como fonte primária de formulação 
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estratégica. Podemos dizer que, atualmente, o uso de IA é quase que a fórmula do sucesso de uma 

estratégia empresarial, da tomada de decisão do executivo e da gestão de recursos por parte do 

gestor financeiro.  

Segundo Albertin (2005), em seu trabalho sobre benefícios do uso de TI para os 

negócios, estes incluem custo, produtividade, qualidade, flexibilidade e inovação, sendo que cada 

uso tem uma composição própria destes benefícios (ALBERTIN, 2003, apud ALBERTIN, 2005). 

Alguns dos mais facilmente atrelados ao uso de inteligência analítica são: 

- Identificar as necessidades do cliente antes que este se manifeste; 

- Saber, realmente, o que os clientes querem; 

- Melhorar gestão do processo; e 

- Aferir as metas para gestão interna e externa.  

 

Além dos benefícios supracitados, alguns outros são mencionados no trabalho de 

Davenport e Harris (2007), como segue: 

- Ajudar a gerenciar e orientar a empresa em tempos turbulentos. A inteligência analítica 

oferece aos gerentes ferramentas que lhes permitem entender a dinâmica de seu negócio, 

inclusive a influência de mudanças na economia e no mercado sobre o desempenho do 

negócio. 

- Saber o que, de fato, está funcionando. Rigorosos testes analíticos podem estabelecer se sua 

intervenção está causando as alterações desejadas no seu negócio ou se as mudanças são 

provocadas apenas por flutuações estatísticas aleatórias. 

- Alavancar investimentos anteriores em Tecnologia da Informação e em informações para 

obter maiores insights, execução mais rápida e mais valor para os negócios em muitos 

processos de negócios. 

- Reduzir os custos e aumentar a eficiência. Técnicas de otimização podem minimizar as 

exigências de ativos e os modelos de projeção podem antever mudanças no mercado e 

permitir que as empresas ajam com rapidez para reduzir os custos e eliminar o desperdício. 

- Gerenciar riscos. A maior rigidez da regulamentação exigirá métricas mais precisas e 

modelos de gestão de riscos. 

- Prever mudanças nas condições do mercado. É possível detectar padrões no enorme volume 

de dados sobre os clientes e sobre o mercado ao qual você terá acesso.  
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- Ter uma base para aperfeiçoar o processo decisório ao longo do tempo. Se estiver usando 

uma lógica clara e dados de apoio explícitos para tomar uma decisão, você ou outra pessoa 

podem examinar o processo de decisão com mais facilidade e tentar aperfeiçoá-lo. 

 

3.1.6 Profissional que atua com inteligência analítica  

 

Os profissionais analíticos criam aplicações analíticas avançadas desenvolvendo 

modelos e algoritmos estatísticos que serão usados pelos outros na organização. Os profissionais 

normalmente empregam técnicas avançadas, como análise de tendências, algoritmos de 

classificação, modelagem preditiva, modelos estatísticos e otimização e simulação, além de uma 

variedade de dados da web e técnicas de garimpagem de texto (DAVENPORT e HARRIS, 2007). 

IA exige três habilidades ou competências: conhecimento do negócio, estrutura de TI 

e capacidade analítica (MEIRELLES, 2019). Tais capacidades poderiam ser exigidas de qualquer 

profissional no mercado de trabalho, seja qual for a área. No entanto, aqueles que usam inteligência 

analítica, análise de variáveis e tomam decisões considerando cada vez um número maior de dados 

e com menos tempo para ação, essas competências são quase que exigência. 

No livro 60 dias em Harvard, Costa (2017), afirma que 55% dos sistemas de CRM 

falham. Essa afirmação não precisa ser exclusiva à ferramenta citada, mas a todas as tecnologias 

mencionadas neste trabalho e ainda as demais. Não se trata de se a ferramenta é boa ou não, mas 

se o profissional que lida com ela é preparado suficientemente para aproveitar seu máximo e 

entregar valor à organização em forma de estratégia de sucesso. 

 

3.2 Executivo Financeiro  

 

O líder e gestor financeiro não é aquele apenas que domina conhecimento técnico sobre 

finanças, mas aquele que já conseguiu agregar ao seu perfil uma liderança sobre sua equipe e 

influência em outras áreas, que consegue agregar dados que vêm de mais de um setor da companhia 

e utilizá-los de forma conjunta dentro de sua análise.  

A vontade de fazer a empresa e as pessoas chegarem mais longe e a tenacidade são pré-

requisitos para o sucesso de alguém como um líder estratégico. Além disso, os líderes estratégicos 

devem ter forte orientação estratégica, enquanto, ao mesmo tempo, abraçam as mudanças no 
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dinâmico cenário competitivo, conforme discutido. A fim de lidar com essa mudança de modo 

eficaz, os líderes estratégicos devem ter ideias inovadoras e promover a inovação em sua 

organização, que pode ser facilitada por equipe gerencial de ponta e diversificada, com diferentes 

tipos de especialização, e pela alavancagem de relacionamentos com terceiros. Líderes podem 

alavancar melhores parcerias com entidades e organizações externas quando suas organizações são 

ambidestras. Isso significa que as organizações promovem simultaneamente a aprendizagem 

exploradora, formas novas e únicas de conhecimento e aprendizagem exploratória, que agregam 

conhecimento incremental às bases de conhecimento existentes, permitindo-lhes melhor 

compreender e utilizar os produtos existentes. Além disso, líderes estratégicos precisam ter 

mentalidade global, ou o que alguns chamam de abordagem ambicultural de administração. Líderes 

estratégicos, independentemente da sua posição na organização, muitas vezes trabalham por longos 

períodos, e seu trabalho está cheio de situações de decisões ambíguas (IRELAND, HOSKISSON 

e HITT, 2014). 

Em um passado não tão distante, o executivo financeiro possuía poucas variáveis a 

considerar para o processo de tomada de decisão. Já hoje, milhões de fatores interferem na análise 

de uma situação.  

O processo decisório vem se transformando ao longo dos anos, assim, também 

exigindo que o executivo financeiro se atualize para um perfil mais completo, que além das 

competências técnicas intrínsecas a sua posição na área de finanças, precisa também absorver novas 

habilidades pertinentes a outras áreas e novas ferramentas utilizadas no processo de análise e de 

tomada de decisão. 
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4 METODOLOGIA  

 

Embora o interesse por metodologias de natureza quantitativa de pesquisa tenha 

aumentado nos últimos anos, ainda persiste um relativo desconhecimento em relação a muitas de 

suas características, possibilidades e limitações (CASSELL; SYMON, 1994). E, justamente por 

incertezas características do modelo de pesquisa quantitativo, aliadas à necessidade de colher 

informações de forma mais completa e exploratória, levantando uma visão perceptiva do 

respondente, fez-se necessária, também, a aplicação de metodologia qualitativa, em que são 

oferecidas técnicas para colher informações além da marcação de alternativas. No caso deste 

trabalho, na forma de questões abertas a escrita livre, condicionadas à pergunta feita e tema 

discutido. 

Dois autores foram explorados neste trabalho: na obra de Yin (2001), encontramos 

suporte a metodologia qualitativa, inclusive sobre pesquisa organizacional. Esse método é utilizado 

principalmente pela possibilidade de aprofundamento no estudo dos processos observados. Já na 

consulta à obra de Eisenhardt (1989), quando aborda o modelo de estudo de caso, identifica-se o 

apoio deste modelo como uma estratégia de pesquisa que se concentra na compreensão dos fatos 

presentes em cenários únicos, combinando métodos de coleta como análise de documentos, 

entrevistas, questionários e observações, podendo a evidencia ser quantitativa, qualitativa ou 

ambas.  

 

4.1 Proposta do questionário  

 

O método do questionário foi escolhido por ser apropriado, como técnica, para a 

obtenção de informações sobre sentimentos, crenças, expectativas, situações vivenciadas e sobre 

demais dados necessários ao desenvolvimento da pesquisa (OLIVEIRA, 2016). Este método, 

segundo Parasuraman (1991), é um conjunto de questões, elaboradas para gerar os dados 

necessários para se atingir os objetivos de um projeto de pesquisa. 

A confecção deste questionário passou por algumas etapas, considerando leitura de 

material sobre metodologia de pesquisa e inteligência analítica. Após a construção do questionário, 

este precisou ser aprovado pelo Professor e Orientador Meirelles e mais outros dois doutores com 

conhecimento sobre o tema abordado. 
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O método de abordagem sob o respondente foi através da web. Dentre as vantagens e 

motivos de ter escolhido a web como caminho para contato, temos: 

- Elimina distância geográfica; 

- Possibilidade de alcançar maior população; 

- Menor custo; e 

- Coleta de dados em tempo real. 

 

Além de todos os motivos citados acima, como Scornavacca Jr., Becker e Andraschko 

(2001) comentaram, há o fato da possibilidade do controle de entrega das respostas e da redução 

de consumo de papel. 

Foram enviadas nove perguntas que tinham objetivos específicos de acordo com a 

tabela abaixo: 
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Tabela 3 - Perguntas x Objetivos do questionário 
 

O questionário esteve aberto para resposta do dia 11 a 20/11/2019. Os respondentes 

levaram, em média, 6 minutos para responder as perguntas feitas. E o acesso foi através do link: 

https://pt.surveymonkey.com/r/86V3JPQ.  

O questionário completo no modelo que foi visualizado e respondido pode ser 

encontrado no Anexo. 

 

Pergunta Objetivo

Q1 Que função exerce atualmente?
Filtrar se respondente se encontrava no ponto de 
carreira alvo do perfil

Q2 Qual área de atuação profissional? Filtrar se respondente atuava na área financeira

Q3 Em que nível de estágio de crescimento na inserção 
de tecnologia a empresa que trabalha se encontra?

Identificar em que etapa a empresa que atua se 
encontra na linha do tempo de evolução, inserção e 
maturidade tecnológica

Q4
Quais das seguintes ferramentas ou apps você 
conhece e identifica como uso da inteligência 
analítica? (marque quantas quiser)

Mapear conhecimento do respondente a cerca de 
que ferramentas fazem parte da inteligência analítica

Q5
Quais das seguintes ferramentas ou apps sua 
empresa utiliza? (marque quantas refletirem a 
realidade da companhia)

Mapear uso das ferramentas de IA pela empresa

Q6
Dentre as marcadas na questão anterior, quais há 
percepção de maior nível de uso na sua empresa? 
(até cinco citações)

Identificar, na percepção do respondente, quais 
ferramentas têm uso e valor percebido na empresa 
que trabalha

Q7

Considerando as cinco tecnologias citadas na 
última questão, em que setores / atividades da área 
financeira da companhia que atua nota uso de pelo 
menos uma destas?

Concentrando nas atividades e áreas que são 
comuns a sua função, identificar quais destas 
utilizam IA

Q8
Na sua empresa, dentro dos próximos dois anos, 
existe previsão de inclusão de alguma dessas 
ferramentas? Quais?

Identificar o plano de inserção e investimento em 
tecnologia no médio e longo prazo

Q9

Qual o investimento médio percentual aplicado em 
tecnologia (inteligência analítica), sob o 
investimento total, realizado pela empresa que 
trabalha nos últimos dois anos?

Identificar o tamanho do investimento que as 
empresas estão alocando em tecnologia frente ao 
que destinam a todas outras áreas 
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4.2 Perfil dos respondentes  

 

O questionário foi enviado de forma direta por e-mail e Whatsapp para 300 

profissionais e obteve 70 respostas. Os profissionais são, em sua grande maioria, executivos da 

área financeira atuantes na região sudeste do Brasil com cargo de direção e gerência.  

 

 
Figura 8 - Gráfico de distribuição das funções 
 

De acordo com a Figura 8, assumindo que o termo “executivo” passa a ser atribuído a 

partir de posições de gerência, percebe-se que a grande parcela dos respondentes, 92,86% da 

amostra, são executivos e atendem ao perfil. 
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Figura 9 - Gráfico de segmentação de área de atuação 
 

Os profissionais que responderam ao questionário estão representados por seis áreas de 

atuação, onde se pode notar que a área financeira é responsável por uma representatividade 

majoritária de 88,57% do total.  

A amostra não é probabilística, sendo válida apenas para fins deste estudo e trabalho, 

não sendo aplicado a toda sociedade de executivos financeiros. No entanto, a amostra é de 

qualidade e compreende executivos de multinacionais e grandes empresas do território brasileiro, 

como Dow Química, Pátria Investimentos, Lenovo, Philips, PagSeguro, UOL, Grupo Fleury, 

Schneider Electric, Netshoes, Vivara, Via Varejo, Sephora, Sonova Group, Grupo Pão de Açúcar, 

Braskem, Azul Linhas Aéreas, Comgas, 3M, Grupo Beiersdorf, Brookfield Properties, Red Bull, 

DHL Logistics, Grupo Big, Somos Educação, Adidas do Brasil, Zoo Varejo Digital, SBT, Hays 

Recruitment, Terra Investimentos, Deloitte, Grupo DHS, e tantos outros grandes players do 

mercado. 
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5 ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

Os aspectos observados durante a análise das respostas do questionário se relacionam 

com compreensões e entendimentos que o respondente e sua organização entendem como 

ferramenta de inteligência analítica, com olhar direcionado para seu conhecimento acerca das 

ferramentas que fazem parte de IA, estágio de inserção de TI na empresa que trabalham, entrega 

de valor de tecnologia, forma como estão usando as ferramentas e qual o planejamento de inclusão 

e investimento previsto.  

Coletando as respostas e analisando uma a uma, e também de forma conjunta, 

comportamentos que apontam para uma curva de tendência foram observados, o que pode ser mais 

bem descrito durante a conclusão deste trabalho. Quanto ao retorno sobre cada resposta, foram 

encontrados dados que podem ser explicitados e explorados. 

Na questão número 3, é indagado sobre qual estágio de crescimento em inserção de 

tecnologia a empresa atual do respondente se encontra. Como opções para escolha, encontravam-

se: 

- Iniciação - Caracterizada por investimento limitado. Não há uma direção clara para as 

iniciativas de tecnologia e segurança da informação.  

- Contágio ou expansão - Um período de alto aprendizado na organização, onde TI avança 

de maneira descontrolada. TI começa a ser considerada um componente do negócio, mas 

com planejamento ainda inadequado e baixo controle.   

- Controle - Controles são impostos, disciplinando os custos relacionados. Há uma direção 

clara para o desenvolvimento de TI, no entanto, as ferramentas ainda estão muito focadas 

na perspectiva centrada na tecnologia e não influenciadas pelas necessidades dos negócios. 

- Integração - Começa o equilíbrio de controles gerenciados e crescimento. A adoção e 

desenvolvimento da tecnologia e segurança da informação está se tornando mais focada nos 

negócios. Inicia-se a integração de TI com processos de negócios. 

- Administração de dados - A integração entre os processos e atividades de negócios e as 

iniciativas de TI cria comunicação e fluxo de processos contínuos na organização, 

fornecendo benefícios estratégicos através da construção de sistemas estratégicos. 
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- Maturidade - As iniciativas de TI estão profundamente enraizadas em todos os aspectos da 

organização. Existe uma forte integração entre os processos de TI e os processos de 

negócios da organização, bem como os de seus fornecedores e parceiros de negócios.  

 

Apurando a escolha feita por 70 profissionais, foi encontrado a seguinte divisão: 

 

 
Figura 10 - Gráfico de posicionamento no estágio de evolução tecnológica 
 

Na percepção do executivo respondente, a maioria se encontra no estágio de Integração, 

onde começa o equilíbrio de controles gerenciados e o crescimento, e onde essa inclusão de 

tecnologia começa a ter um foco maior no negócio, e não só em TI. 

Faz-se necessário o comentário de que os estágios de Iniciação e Contágio, estágios 

ainda muito iniciais, caracterizados por investimentos limitados e crescimento desorganizado, 

tiveram quantidade de respostas que representa 31,43% da população, o que chama atenção devido 

ao tamanho e representatividade das empresas em que os participantes trabalham. São grandes 

empresas, multinacionais, referências no setor e, mesmo assim, quase um terço das empresas se 

encontram em um estágio que não usa a tecnologia como ferramenta estratégica. 

Na questão número 4, o foco é identificar, dentre as diversas tecnologias ofertadas no 

mercado para tratamento e gestão da informação, quais o executivo financeiro tem conhecimento 

e atribui como inteligência analítica, segundo conceito descrito neste trabalho. Assim, foi listado 

uma série de mais de 30 tecnologias, e o ranking das 15 primeiras foi: 
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Tabela 4 - Ranking das ferramentas ou aplicativos que o executivo financeiro identifica como uso de IA 
 

O que se pode notar é uma clara liderança do termo “BI”, posicionado na primeira linha 

quando falamos sobre ferramentas que o executivo financeiro compreende como inteligência 

analítica. Na sequência, é vista uma lista que passa por termos mais conhecidos e outros que, 

segundo o questionário, não são tão comuns aos respondentes. 

Mesmo com diversas ferramentas disponíveis no mercado úteis para tratamento de 

dados e geração de informação, pelo conjunto de obras que foi utilizado neste trabalho e, ainda, 

segundo Meirelles (2019), podemos estabelecer o core do tema inteligência analítica como sendo 

o emprego das tecnologias Business Intelligence, Businness Analytics, Customer Relationship 

Management e Big Data. Com isso estabelecido como critério, foi exposto o posicionamento destas 

ferramentas dentro do ranking contido na Tabela 5. 

 

 
Tabela 5 - Ranking das tecnologias estabelecidas como core de IA na questão 4 do questionário 
 

Quantidade Participação
BI: Business lntelligence/lnteligência de Negócios 59 84,29%
CRM: Customer Relationship Management 47 67,14%
Microsoft Excel 46 65,71%
KPI: Indicadores-chave de Desempenho 43 61,43%
ERP: Enterprise Resource Planning 40 57,14%
Big Data 37 52,86%
BA: Business Analytics 34 48,57%
DW: Data Warehouse 21 30,00%
MIS: Management lnformation System 19 27,14%
IA: Inteligência Analítica 18 25,71%
BPM: Business Process Management 15 21,43%
BW: Business lnformation Warehouse 14 20,00%
SIG: Sistema de Informações Gerenciais (MIS) 13 18,57%
GRC: Governance, Risk management and Compliance 13 18,57%
SI: Sistema de Informação (IS - lnformation System) 10 14,29%

Tecnologia

Participação Posição
BI: Business lntelligence/lnteligência de Negócios 84,29% 1
BA: Business Analytics 48,57% 7
Big Data 52,86% 6
CRM: Customer Relationship Management 67,14% 2

Tecnologia
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Na questão número 5, com objetivo de mapear o que está sendo usado pelas empresas, 

independentemente se de conhecimento do executivo financeiro, foi encontrado o resultado exibido 

a seguir: 

 

 
Tabela 6 - Ranking das ferramentas ou aplicativos que a empresa usa e o executivo financeira identifica 
como uso de IA 
 
 

Microsoft Excel despontou como a ferramenta mais utilizada pelas empresas quando 

falamos de tratamento e geração da informação, apesar de, segundo o critério adotado, não fazer 

parte das ferramentas que formam IA.  

Essa posição do Excel no ranking da Tabela 6 indica alto grau de dependência das 

empresas, por maior que essas companhias sejam, e que, provavelmente, apresentam deficiência 

no emprego das ferramentas que fazem parte da inteligência analítica. Isso pode ser mais 

explicitado durante observação do posicionamento das tecnologias que formam IA na Tabela 7.  

 

Quantidade Participação
Microsoft Excel 53 76,81%
BI: Business lntelligence/lnteligência de Negócios 49 71,01%
ERP: Enterprise Resource Planning 45 65,22%
CRM: Customer Relationship Management 37 53,62%
KPI: Indicadores-chave de Desempenho 35 50,72%
BA: Business Analytics 27 39,13%
Big Data 21 30,43%
MIS: Management lnformation System 14 20,29%
BPM: Business Process Management 13 18,84%
DW: Data Warehouse 13 18,84%
SIG: Sistema de Informações Gerenciais (MIS) 11 15,94%
Social Analytics 9 13,04%
GRC: Governance, Risk management and Compliance 8 11,59%
IA: Inteligência Analítica 8 11,59%
SI: Sistema de Informação (IS - lnformation System) 8 11,59%

Tecnologia
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Tabela 7 - Ranking das tecnologias estabelecidas como core de IA na questão 5 do questionário 
 

Na próxima figura, propõem-se um comparativo entre os 10 primeiros colocados das 

questões 4 com os 10 primeiros colocados das questões 5, na tentativa de fazer um cruzamento e 

elucidar o conhecimento do profissional com o que está disponível para usar na empresa que atua. 

 

 
Figura 11 - Gráfico de posicionamento dos 10 primeiros colocados entre questões 4 e 5 
 

Sobre a Figura 12, é importante comentar que Inteligência Analítica foi citada como 

uma das aplicações que o executivo financeiro tem conhecimento, mas não de uso da empresa. 

Assim como Business Process Management sendo um dos instrumentos que a empresa utiliza, mas 

não contida entre as dez mais bem ranqueadas quando falamos do conhecimento do executivo. O 

cruzamento dos rankings traz uma reflexão sobre o conhecimento do profissional acerca da IA e 

do que é ofertado pela sua empresa, sendo observado que, segundo a percepção do profissional, 

este tem conhecimento maior sobre ferramentas da inteligência analítica do que tem acesso, 

Participação Posição
BI: Business lntelligence/lnteligência de Negócios 71,01% 2
BA: Business Analytics 39,13% 6
Big Data 30,43% 7
CRM: Customer Relationship Management 53,62% 4
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conforme visto através das barras que mapeiam sua sabedoria sobre o assunto, sempre superior ao 

que atesta ser ofertado em seu trabalho. 

Business Intelligence, novamente, aponta como grande destaque dentro do tema 

inteligência analítica. Ferramenta mais conhecida e, segundo a percepção do respondente, a mais 

usada dentro da empresa que trabalha; CRM e Business Analytics apresentam uma diferença muito 

próxima entre reconhecer como uso em IA e real aplicação nas empresas, sendo uma discrepância 

percentual de pouco mais de 10%, similar, também, à altercação referente a BI; já Big Data, das 

mencionadas nas duas questões, exibe a maior diferença entre o resultado das perguntas número 4 

e 5, superando o delta em mais de 20%. Esse fato pode indicar como é grande exposição do termo, 

no entanto, ferramenta ainda em estágio inicial na inserção dentro das empresas.  

A questão número 6 tem objetivo de identificar as tecnologias que têm maior nível de 

uso e valor percebido na empresa que atua, segundo a percepção do executivo financeiro, 

considerando suas escolhas na questão anterior. O resultado encontrado segue a curva que vem 

sendo construída nas questões 4 e 5. 

 

 
Tabela 8 - Ranking das tecnologias marcadas como valor identificado pelo respondente na empresa que 
atua 
 

Sobre a Tabela 7, percebemos que o Enterprise Research Planning, software que pode 

englobar algumas tecnologias de IA, mas não é considerado como tecnologia de inteligência 

analítica, foi o mais citado, o que dá a entender uma pequena confusão do que o executivo 

financeiro percebe sobre o que está por trás da última tela vista antes de tomar a decisão. Ainda, 

nota-se o Microsoft Excel, novamente presente, e apontado como de grande valia para o uso 

geração e gestão da informação para fins de tomada decisão.  

O grande destaque do resultado dessa questão fica para a quantidade de respostas 

creditada a Big Data: é uma das tecnologias mais comentadas e entre as mais citadas quando 

empresas pensam em investimento em TI, no entanto, segundo resultado da questão, não há valor 

Ranking Quantidade
ERP 28
Excel 26
CRM 15
KPI 9
Big Data 3
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percebido expressivo. Isso pode ser em função do nível de conhecimento do fluxo de tratamento 

da informação, uma vez que o processo de mineração dos dados e filtro destes para formar a 

informação não passa pelo executivo, ou seja, ele sabe que existe, sabe que a empresa trabalha com 

a tecnologia, mas não compreendeu profundamente seu impacto do produto final da ferramenta.  

Na questão 7, utilizando as tecnologias citadas na última questão, foram relacionados 

os setores e atividades mais comuns dentro da área de finanças, baseado na experiência profissional 

deste autor, com intenção de identificar onde tais tecnologias ligadas a inteligência analítica, 

segundo respondente, atuam e demonstram mais claramente o impacto positivo de sua aplicação. 

Assim, a Figura 13 foi formada na seguinte ordem: 

 

 
Figura 12 - Gráfico de relação entre tecnologias aplicadas nas empresas e atividades da área financeira 
 

Das 70 respostas obtidas, 72,86% atestaram que tecnologias presentes na questão 6 

estão contidas em seu processo de fluxo de caixa e fechamento contábil, correspondendo à maior 

quantidade de citações. Enquanto isso, 64,29% confirmaram que as ferramentas creditadas a IA, 

conforme respondente, atuam no seu orçamento anual, relatório que é o mapa para construção da 

grande maioria das atividades da área financeira.  

Processos da área financeira e que fazem parte da estrutura comum das empresas, como 

fechamento gerencial financeiro, contas a pagar e receber, faturamento, análise de crédito, cobrança 

de títulos em atraso e apuração de impostos, receberam citações que variaram de 67,14 a 40%. 
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Apenas uma resposta, equivalente a 1,43% das opções marcadas nesta questão, atestou que usa 

inteligência analítica para atividades diferentes das relacionadas na Figura 13. 

Na questão 8, única onde o profissional que respondeu ao questionário tinha liberdade 

para escrever livremente, é tentado mapear as próximas inclusões de tecnologia. Nesta seção, foi 

vista uma forte tendência em torno do ERP, o que remete ao resultado da questão 6, considerando 

troca do software atual ou atualização de versão, mas não uma inovação de tecnologia. Além disso, 

parte significativa mencionou Big Data e CRM. Com uma quantidade muito próxima de respostas, 

quem prevê inclusão de Business Intelligence no seu trabalho também respondeu que não há 

previsão de inclusões tecnológicas na empresa que atua. 

Algumas respostas podem ser observadas a seguir: 
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Tabela 9 - Previsão de inclusão de tecnologias nos próximos dois anos 
 
 

Respondente #
Respondente 1 Nao tenho conhecimento 

Respondente 5 Sim! ERP, BI 

Respondente 7 CRM

Respondente 8 CRM

Respondente 9 Aperfeiçoamento do BI 

Respondente 10 Não há previsão de alteração na ferramentas vigentes. 

Respondente 11 SAP

Respondente 12 ERP

Respondente 14 Não 

Respondente 15 Não 

Respondente 16 Não há expectativa adicional

Respondente 18 BI

Respondente 19 BPM business peformance mgt

Respondente 21 Sim..Um ERP. 

Respondente 22 Desenvolvimento e manutenção das ferramentas já existentes. 

Respondente 24 Nao 

Respondente 25 IA, BigData 

Respondente 28 Sim, SAP

Respondente 29 Sim, big data, BI, RPA 

Respondente 31 Big Data, AI e MIS 

Respondente 32 No 

Respondente 33 Não sei

Respondente 35 não

Respondente 36 não

Respondente 41 ERP

Respondente 43 NA 

Respondente 45 não

Respondente 48 não sei

Respondente 49 mudança de ERP

Respondente 51 atualização de ERP

Respondente 52 não 

Respondente 56 Ao menos teremos a implantação do ERP, BI e possivelmente CRM

Respondente 57 Sim BI e big data

Q8

Resposta 

Na sua empresa, dentro dos próximos dois anos, existe previsão de 

inclusão de alguma dessas ferramentas? Quais?
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Na questão número 9, foi questionado sobre o percentual do orçamento da empresa que 

foi aplicado em tecnologia, mais precisamente inteligência analítica, nos últimos dois anos. 

Segundo a Pesquisa ABES - Estudo do Mercado Brasileiro de Software 2019, no ano de 2018, a 

utilização de programas de computador desenvolvidos no país (incluindo aí o software sob 

encomenda) representou 30% do investimento total. E, segundo o questionário oferecido neste 

trabalho, os executivos atestaram alocação de recursos da seguinte forma: 

 

 
Figura 13 - Gráfico intervalar de percentual do orçamento aplicado em inteligência analítica 
 

Na apuração do resultado da questão 9, 72,86% dos respondentes afirmaram que o 

investimento destinado a tecnologias que compreendem inteligência analítica superava os 20% do 

orçamento de toda empresa. Essa percepção do executivo reafirma informação da Pesquisa ABES. 

O restante das respostas foi distribuído de forma igual entre o intervalo de 0 a 10% e de 10 a 20%, 

tendo um empate na quantidade de respostas. 
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6 CONCLUSÕES  

 

O crescimento com rentabilidade dos negócios sempre será o principal objetivo das 

empresas. Para alcançar esta finalidade, podemos afirmar que o uso estratégico da informação 

precisa estar presente em todos os níveis de todas atividades e em todas as áreas da empresa.  

A fim de alcançar o grau de excelência operacional e executar a transformação dos 

negócios, o uso da inteligência analítica pode ser considerado como de nível crítico e deve ser 

introduzido na espinha de qualquer ação transformadora no processo que envolve a informação e 

tomada de decisão.  

Corroborando com o dito, segundo BRYAN (2020), os líderes financeiros devem 

buscar apoiar essas ambições corporativas utilizando todos os recursos disponíveis em três 

principais iniciativas neste ano de 2020. E essas são:  

- Análise financeira; 

- Estratégia e estrutura da organização financeira; e  

- Otimização de tecnologia aplicada a finanças.  

As tendências citadas como prioridade convergem com o tema deste trabalho: a 

inteligência analítica promove o uso de ferramentas e aplicativos que, usados de forma correta, 

auxiliam a análise, apontam tendências, influenciam a estratégia, mexem com a estrutura das 

empresas e otimizam os processos da área. 

Este estudo abordou o tema da inteligência analítica de uma maneira prática, 

explorando os conceitos e entendimentos dispostos nas bibliografias e conhecimento técnico de 

profissionais distintos da área financeira.  

O objetivo geral foi cumprido através da análise do resultado do questionário. O 

executivo financeiro, sujeito central da pesquisa, foi convidado a responder o questionário focado 

em aplicação de inteligência analítica, deixando sua percepção acerca de seu conhecimento e do 

uso nas empresas. Analisando as respostas obtidas, dados para emissão de um relatório final foram 

adquiridos, deixando conclusões em cima da amostra colhida: 

- Há indícios de confusão entre termos citados, sendo a inteligência analítica e ferramentas 

não características de seu uso, misturadas e confundidas: 

o Excel, instrumento mais comum nas análises, aparece como o mais usado e, 

segundo o executivo, com maior valor atribuído entre as ferramentas utilizadas. 
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Apesar disso, segundo o critério adotado por Meirelles (2019), essa não é uma das 

ferramentas pertencentes ao universo de IA, mas podem ser ferramentas de auxílio 

na análise. Essa relação e diferença precisa ser mais bem esclarecida para o 

profissional que lida com informação e pretende atuar durante o fluxo entre 

mineração de dados e tomada de decisão;  

o ERP pode usar ferramentas da inteligência analítica de uma forma embutida, 

demonstrando o resultado final do que pode ter passado por ferramentas de IA e 

levando o usuário do ERP a acreditar que o software faz parte do grupo de 

tecnologias core de IA. 

- Pouco ou nenhum investimento na atualização ou inserção de ferramentas de inteligência 

analítica: 

o Por volta de 30% das empresas que foram representadas por seu executivo 

financeiro não investirão ou ainda não sabem informar que novas tecnologias serão 

inseridas na companhia; 

o 26% das corporações irão investir menos de 20% do total de seu investimento em 

tecnologias que referem a inteligência analítica. 

- Segundo a percepção do executivo que respondeu o questionário, ele conhece mais sobre 

tecnologia do que a companhia emprega em seus processos e atividades; e 

- O respondente afirma que consegue mensurar o uso das ferramentas de IA em quase todas 

atividades do setor financeiro, porém, segundo o conjunto de respostas adquiridas, com 

utensílios que, em sua maioria, não fazem parte da inteligência analítica. 

Um dos grandes destaques do levantamento de dados obtidos através do questionário 

foi a confirmação do exercício de observação feito ao longo dos anos de experiência profissional: 

ainda há muito uso de Excel como ferramenta substituta para Business Intelligence, inclusive em 

multinacionais de referência no mercado. O Excel pode ser utilizado como instrumento de análise 

e muito útil na decomposição de cenários e criação de panoramas específicos, no entanto, faz-se 

necessário reforçar sua limitação quanto ao emprego funcional e de tentativa de substituição a BI. 

Essa confusão de termos que credita Excel a inteligência analítica é comum entre os profissionais 

que não pertencem à área de tecnologia, por isso se faz necessário um reforço no caminho do 

esclarecimento de conceitos e aplicações a fim de explorar cada ferramenta no seu potencial 

máximo e, inclusive, com combinações de uso em análises. 
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Falta consciência às organizações de que o novo contexto analítico e de estratégia é 

demandante, que as estruturas organizacionais e os profissionais que a formam precisam ter uma 

composição híbrida de pessoas e de conhecimento, um conjunto de técnicas, aprendizados e 

experiências que agreguem diversas áreas e metas em um só objetivo na procura do resultado 

ótimo.  

Este trabalho apresenta sua limitação na amostra, uma vez que foi feita por 

conveniência, sendo encaminhada para grupo de conhecimento do autor.  Mesmo assim, os 

resultados são íntegros e representam a sociedade dos executivos financeiros. 

Para estudos futuros, pode-se aprofundar na pesquisa através de um estudo de perfil 

mais qualitativo, com entrevistas e análises de conteúdo, com intenção de completar esse trabalho.  

Por fim, este trabalho proporciona um conjunto de informações validadas por um 

público específico e qualificado, que traz uma reflexão e pode ser aproveitado a fim de aumentar a 

conscientização da importância da tecnologia nos processos de área e, principalmente, no processo 

formador da informação para tomada de decisão.  
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ANEXO – Questionário 

 

Olá, 

  

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa sobre Inteligência Analítica, fazendo parte 

do trabalho final do curso de Mestrado Profissional em Gestão para Competitividade – Tecnologia 

da Informação, pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio 

Vargas (FGV/EAESP). 

 Este questionário tem como objetivo identificar como os executivos de finanças usam a 

Inteligência Analítica (IA).  

 IA pode ser entendida como conjunto do uso de softwares e aplicativos que trate dados, gere e 

administre informações, demonstrando de forma clara ao executivo o afunilamento das variáveis 

de decisão, lhe proporcionando maior suporte no julgamento e deferimento. 

 A identidade de cada profissional que responder o questionário não será revelada. Os dados serão 

processados e analisados de forma conjunta, gerando base para análise. 

 Como demonstração de agradecimento pela participação, os resultados deste trabalho serão 

disponibilizados para os interessados que informarem seu e-mail. Além disso, o trabalho final 

estará disponível no acervo da escola. 

 A pesquisa tem duração aproximada de 10 minutos e pede-se que seja respondida até a data de 

20/12/2019. 

  

Agradeço cada participante e me ponho a disposição para maiores esclarecimentos, caso 

necessário.  

  

Obrigado, 

Thiago Dantas - Mestrando 

Prof. Dr. Fernando de Souza Meirelles- Orientador 

FGV/EAESP 
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1. Que função exerce atualmente? 

C-level / Diretor 

Gerente 

Chefia 

Outro (especifique) 

 
2. Qual área de atuação profissional? 

Financeira 

Tecnologia 

Outro (especifique) 

 
3. Em que nível de estágio de crescimento na inserção de tecnologia a empresa que trabalha 

se encontra? 

Iniciação - Caracterizado por investimento limitado. Não há uma direção clara para as iniciativas 

de tecnologia e segurança da informação. 

Contágio ou expansão - Um período de alto aprendizado na organização, onde TI avança de 

maneira descontrolada. TI começa a ser considerada um componente do negócio, mas com 

planejamento ainda inadequado e baixo controle.   

Controle – Controles são impostos, disciplinando os custos relacionados. Há uma direção clara 

para o desenvolvimento de TI, no entanto, as ferramentas ainda estão muito focadas na perspectiva 

centrada na tecnologia e não influenciadas pelas necessidades dos negócios. 

Integração – Começa o equilíbrio de controles gerenciados e crescimento. A adoção e 

desenvolvimento da tecnologia e segurança da informação está se tornando mais focada nos 

negócios. Inicia-se a integração de TI com processos de negócios. 

Administração de dados - A integração entre os processos e atividades de negócios e as iniciativas 

de TI cria comunicação e fluxo de processos contínuos na organização, fornecendo benefícios 

estratégicos através da construção de sistemas estratégicos. 

Maturidade - As iniciativas de TI estão profundamente enraizadas em todos os aspectos da 

organização. Existe uma forte integração entre os processos de TI e os processos de negócios da 

organização, bem como os de seus fornecedores e parceiros de negócios. 
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4. Quais das seguintes ferramentas ou apps você conhece e identifica como uso da inteligência 

analítica (marque quantas quiser)? 

BA: Business Analytics 

BAO: Analytics and Optimization 

BI: Business Intelligence/Inteligência de Negócios 

BICC: BI Competency Center 

BPM: Business Process Management 

BW: Business Information Warehouse 

CPM: Corporate Performance Management 

CRM: Customer Relationship Management 

DSS: Decision Support System (SAD) 

DW: Data Warehouse 

ESS/EIS: Executive Information System 

EIM: Enterprise Information Management 

EPM: Enterprise Performance Management 

ERP: Enterprise Resource Planning 

ETL: Extração, Transformação e Carga 

GRC: Governance, Risk management and Compliance 

IA: Inteligência Analítica 

MIS: Management Information System 

KM: Knowledge Management 

KPI: Indicadores-chave de Desempenho 

OLAP: Online Analytical Processing 

SAD: Sistema de Apoio à Decisão (DSS) 

SAE: Sistema de Apoio ao Executivo (ESS/EIS) 

SI: Sistema de Informação (IS - Information System) 

SIG: Sistema de Informações Gerenciais (MIS) 

SIT: Sistema de Informações Transacionais (TISfTPS) 

Scenario Modeling 

Big Data 

Microsoft Excel 
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Social Analytics 

Nenhuma das mencionadas 

Outro (especifique) 

 
5. Quais das seguintes ferramentas ou apps sua empresa utiliza (marque quantas refletirem 

a realidade da companhia) 

BA: Business Analytics 

BAO: Analytics and Optimization 

BI: Business Intelligence/Inteligência de Negócios 

BICC: BI Competency Center 

BPM: Business Process Management 

BW: Business Information Warehouse 

CPM: Corporate Performance Management 

CRM: Customer Relationship Management 

DSS: Decision Support System (SAD) 

DW: Data Warehouse 

ESS/EIS: Executive Information System 

EIM: Enterprise Information Management 

EPM: Enterprise Performance Management 

ERP: Enterprise Resource Planning 

ETL: Extração, Transformação e Carga 

GRC: Governance, Risk management and Compliance 

IA: Inteligência Analítica 

MIS: Management Information System 

KM: Knowledge Management 

KPI: Indicadores-chave de Desempenho 

OLAP: Online Analytical Processing 

SAD: Sistema de Apoio à Decisão (DSS) 

SAE: Sistema de Apoio ao Executivo (ESS/EIS) 

SI: Sistema de Informação (IS - Information System) 

SIG: Sistema de Informações Gerenciais (MIS) 

SIT: Sistema de Informações Transacionais (TISfTPS) 



 56 

Scenario Modeling 

Big Data 

Microsoft Excel 

Social Analytics 

Nenhuma das mencionadas 

Outro (especifique) 

 
6. Dentre as marcadas na questão anterior, quais há percepção de maior nível de uso na sua 

empresa (até cinco citações)? 

 
7. Considerando as cinco tecnologias citadas na última questão, em que setores / atividades 

da área financeira da companhia que atua nota uso de pelo menos uma destas? 

Orçamento Anual 

Fluxo de Caixa 

Fechamento Contábil 

Fechamento Financeiro 

Contas a Pagar 

Contas a Receber 

Faturamento 

Análise de Crédito 

Cobrança de Atrasados 

Apuração de Impostos 

Nenhuma das mencionadas 

 
8. Na sua empresa, dentro dos próximos dois anos, existe previsão de inclusão de alguma 

dessas ferramentas? Quais? 

 
9. Qual o investimento médio percentual aplicado em tecnologia (inteligência analítica), sob 

o investimento total, realizado pela empresa que trabalha nos últimos dois anos? 

0% 10% acima de 20% 

 

10. Gostaria de receber os resultados desta pesquisa? Se sim, basta digitar seu e-mail abaixo. 


