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DAMIANI. Wagner Bronze. Estudo do Uso de Sistemas de Apoio ao
Executivo nas Empresas, São Paulo, EAESPIFGV, 1997. 207 p.
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Domínio Conexo em Marketing).

Resumo: Esta tese é um estudo qualitativo sobre a utilização de
EIS - Executive Information Systems (Sistemas de Apoio ao
Executivo) entre as maiores empresas americanas e brasileiras,
incluindo a percepção dos usuários com relação aos benefícios
obtidos e desafios enfrentados advindos da implementação dos
principais produtos disponíveis no mercado, indicando que as
ferramentas desenvolvidas em função do advento da Internet e os
Sistemas Integrados de Gestão Empresarial podem substituir os
pacotes de EIS.

Palavras-chaves: Informática. Sistemas de Informação - Sistemas
de Apoio ao Executivo - Administração de Empresas -
Executivos - Sistemas Integrados de Gestão Empresarial -
Fatores Críticos de Sucesso - Benefícios e Desafios de Sistemas
de Informação - EIS - Executive Information Systems-etc.
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APRESENTAÇÃO

Este trabalho apresenta os principais aspectos sobre o uso de Sistemas de

Apoio ao Executivo, também habitualmente chamados de EIS - Executive Irformation

Systems, dentro das maiores empresas americanas e brasileiras, identificando a

percepção dos principais executivos destas companhias através de duas pesquisas de

campo: uma conduzida nos Estados Unidos, com o apoio da Universidade do Texas

em Austin, e outra conduzida no Brasil, com o apoio da Escola de Administração de

Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. As pesquisas são idênticas e as

respostas possuem grandes semelhanças deixando clara a crescente popularização do

uso do EIS dentro das grandes organizações.

Novas mudanças nos padrões organizacionais e constantes inovações

tecnológicas estão começando a desenhar um novo futuro para este tipo de sistema

que objetiva municiar os executivos com informações qualificadas, selecionadas e

. consolidadas, consideradas por eles como sendo componentes críticos na condução

estratégica dos negócios.

No final da década de 90 pode-se notar a popularização da Internet/Intranet e

dos Sistemas Integrados de Gestão Empresarial influenciando os rumos da expansão

do EIS dentro das organizações.
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CONCLUSÕES

Já encontra-se bem difundido o uso de Sistemas de Apoio ao Executivo,

também habitualmente chamados de EIS - Executive Irformation Systems, entre as

maiores empresas americanas e brasileiras, e de acordo com a percepção externada

pelos executivos de nível sênior destas companhias eles se encontram satisfeitos com

os resultados obtidos apesar de julgarem a tecnologia empregada ainda cara e

inadequada.

Com o objetivo de estudar a percepção do principal executivo bem como do

principal executivo de finanças de cada companhia foi realizada uma pesquisa de

campo entre as 500 maiores empresas americanas e brasileiras, com um universo de

aproximadamente 1000 executivos em cada país.

A taxa de retorno de respostas à pesqwsa foi de aproximadamente 19%

possibilitando obter uma amostra representativa das grandes empresas dos dois países,

respaldando as conclusões apresentadas neste estudo.

Dentre as principais conclusões desta pesquisa destacam-se as seguintes:

1) Observou-se um alto grau de utilização das ferramentas de EIS nos dois

países, com-mais da metade das empresas respondendo que utilizam EIS.

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo
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2) O maior benefício percebido pelos dois grupos de pesquisados foi o

mesmo - a melhoria do fluxo de informações dentro da empresa.

3) Cerca de 80% dos executivos perceberam uma redução no tempo

necessário para a tomada de decisões como sendo um dos principais

benefícios advindos do uso de um EIS.

4) Quanto a percepção de uma vantagem competitiva constatou-se uma

percepção diferente entre os dois países. 71% dos brasileiros perceberam

uma vantagem estratégica baseada no novo modelo organizacional

possibilitado pelo uso do EIS e apenas 34% dos americanos notaram este

benefício.

5) Os dois grupos de pesquisados, em sua maioria (86%) perceberam que o

uso do EIS aprimorou a analise e avaliação de tendências.

6) A principal dificuldade, comum na percepção dos dois grupos, foi o uso de

tecnologia inadequada. Os americanos destacaram também a resistência

organizacional enquanto os brasileiros acrescentaram à lista usuários sem

conhecimento técnico e tempo escasso.

Os resultados da pesquIsa encontram-se detalhados no capítulo 7 deste

trabalho.

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo
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Através do estudo da bibliografia pesquisada pode-se observar uma nova e

grande revolução tecnológica chamada de Internet. As ferramentas que foram

desenvolvidas para viabilizar esta nova onda de mudanças já estão sendo incorporadas

ao dia a dia das organizações através das chamadas Intranets e Extranets.

Independente da nomenclatura empregada é de grande importância o fato de que isto

tudo também está baseado no conceito de hipertexto 1 que apresenta-se através de

ligações que permitem a navegação através da informação de modo não seqüencial.

Por meio da estruturação de paginas eletrônicas informativas, conectadas aos

bancos de dados transacionais corporativos, pode-se obter os resultados típicos de um

EIS com uma facilidade de implementação e utilização muito simplificadas e com

custos muito menores que os habituais para este tipo de projeto. Merece destaque o

fato de que este tipo de ferramenta possibilita uma interface visual padronizada e única

para o usuário comunicar-se com o computador.

Outro ponto relevante é o advento dos sistemas integrados de gestão

empresarial que apresentam o EIS incorporado ao produto, dispensado-se desta forma

a contratação ou desenvolvimento de um outro sistema, para depois ser conectado

dinamicamente ou através de rotinas de importação, exportação ou conversão para um

banco de dados intermediário estranho ao processo como um todo.

Este tipo de integração nativa do EIS com sistemas integrados de gestão

empresarial vem equacionar um dos grandes desafios da implementação de sistemas

voltados para executivos de topo, que é a coleta dos dados para alimentar o EIS de

IHipertexto é texto escrito ou lido de forma não scqücncialINELSON65).

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo
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modo que não ocorram divergências quanto ao conteúdo ou interpretação das

informações.

Desta forma observa-se uma forte tendência de desaparecimento dos pacotes

de EIS que podem ser substituídos ou por ferramentas que inicialmente foram

desenvolvidas para a Internet/Intranet, ou pelos sistemas integrados de gestão

empresarial que num primeiro momento objetivam substituir sistemas transacionais de

modo a integrá-los.

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração -de Empresas de São Paulo
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1. INTRODUÇÃO

A Tecnologia de Informação é hoje uma realidade dentro das empresas não

ficando mais restrita às paredes dos antigos CPDs - Centros de Processamento de

Dados que produziam infindáveis listagens de dados. A popularização e o crescente

uso do computador dentro das mais diversas organizações [MElREllES97] tem levado

informação e não apenas dados aos executivos.

o número de usuários dentro das organizações tem crescido rapidamente. Num

primeiro momento as funções operacionais foram beneficiadas através do emprego dos

sistemas transacionais. Após esta fase inicial desenvolveu-se o começo do uso da

Tecnologia de Informação também nos níveis gerenciais (táticos) e por fim pode-se

presenciar a chegada do computador à mesa dos executivos com uma característica

fortemente estratégica [ROCKART88].

Os executivos identificam a utilidade da Tecnologia da Informação como uma

vantagem estratégica para redução de custos, melhoria da qualidade da informação e

comunicação ampliada entre outros benefícios [DAi',HANI96].

A imagem do executivo bem sucedido já está associada ao uso do computador

em suas atividades diárias até mesmo em peças publicitárias ou novelas.

Entretanto muitos são os executivos que possuem um computador sobre suas

mesas mais pelo status que estes equipamentos lhes concedem do que pelo efetivo uso

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo
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eficiente que podem fazer das informações disponíveis em suas organizações. Muitos

executivos sabem pouco sobre informática e se angustiam com isso [IvL\R.TINS96].

Implementar um EIS requer habilidades, técnicas e metodologias distintas das

utilizadas na implementação de sistemas transacionais para os demais membros de

uma organização. Implementar não significa apenas instalar um equipamento, carregar

um programa e treinar o executivo. Existem muitas outras implicações internas e

externas que precisam ser contempladas para uma implantação bem sucedida.

Muito tem sido escrito sobre EIS [APPLEGATE88] [SOONE91] [F1~OLlCK93]

[ROCKART88] [WATSON89] mas aparentemente ainda não tem sido feito o suficiente em

busca do pleno uso destes sistemas por parte dos executivos. Não parece apropriada a

afirmação de que um determinado sistema está implantado mesmo quando o

executivo não o utiliza. Esta utilização não precisa ser necessariamente com o

executivo colocando as mãos diretamente no computador, pois existem exemplos de

empresas onde secretárias ou assistentes efetuam o acesso aos sistemas para seus

chefes. Entretanto, pode ser considerado arriscado depender de terceiros para efetuar

uma atividade tão importante como a relativa às informações que serão empregadas na

tomada de decisões estratégicas.

Informação é poder dizem os vendedores de computadores e sistemas nas

apresentações de seus produtos, induzindo à idéia de que a simples aquisição do

computador ou a instalação de determinado programa pode resolver num passe de

mágica todos os problemas da organização. Não parece racional acreditar que seja

assim tão simples. Mas pode-se notar cada vez mais executivos das grandes empresas

fazendo uso desta poderosa ferramenta que é um EIS [nr\Mlr\NI96].

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo
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Os computadores têm diminuído de tamanho, aumentado de capacidade

[MEIRELLES94] e simplificado as atividades diárias destes usuários no planejamento,

direção e controle das organizações que lideram. Entretanto é fundamental

compreender o que estes dirigentes organizacionais fazem e como isto é feito para

poder melhor servi-los com as informações que lhes são necessárias. Eles não querem

apenas computadores ou programas, mas sim informações precisas, corretas e

atualizadas, a todo instante. Clarificar a natureza do trabalho do executivo atual é

fundamental para a implementação de um EIS.

Já é passado o tempo, em alguns setores da economia, em que o uso do

computador pode ser visto como vantagem competitiva. Observa-se agora uma

necessidade competitiva. O mercado tem exigido cada vez mais qualidade e custos

reduzidos em todas as áreas produtivas da economia. Nem mesmo as empresas

estatais estão imunes a estes anseios por parte dos consumidores ou consumidoras de

seus produtos e serviços. Ao invés de vantagem competitiva vemos uma necessidade

competitiva em busca da sobrevivência [KNOWLES97].

Com mercados cada vez mais globais pode-se observar a crescente busca de

fornecedores que conseguiram equacionar da melhor maneira o binômio

custo/ qualidade. Aqueles executivos que buscam vantagens competitivas ainda

possuem um departamento em suas organizações onde o computador pode ser

melhor empregado. Este departamento fica localizado em suas próprias salas.

A implantação de sistemas muitas vezes requer 1% de inspiração e 99% de ./

transpiração pessoal por parte do executivo. Quando estava-se a implantar sistemas

em departamentos como a contabilidade bastava-se exigir maior dedicação e empenho

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo
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dos contadores motivando-os com os resultados mais ágeis e precisos que adviriam da

conclusão da implantação do Sistema de Contabilidade. Agora, entretanto, o esforço

físico e mental necessário ao sucesso da implantação de um EIS recai em grande parte

sobre o próprio executivo, que muitos vezes carente de tempo (um item normalmente

escasso e valioso para muitos executivo) deixa-se levar pela tentação de delegar a um

subordinado a sua responsabilidade na condução do projeto.

Tal atitude mostra-se, em muitos casos, uma das principais razões de fracassos

observados na implementação de EIS [ROCKART88]. Ironicamente, não raro, falta apoio

do executivo para que o projeto alcance êxito.

o sucesso de um EIS fica reservado àqueles que vislumbrando sua utilização

empenham todos os seus esforços para a efetiva implementação e uso constante desta

ferramenta considerada por muitos imprescindível na vida daqueles que já a utilizam

[D;\l'vIlANI96] •

1.1 Objetivo do trabalho

Este trabalho foi desenvolvido dentro do CDAE - Curso de Doutorado em

Administração de Empresas da EAESP /FGV - Escola de Administração de

Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e também como Visiting 5 cholar

na Graduate 5 choolojBusiness da Universiry ojTexas at Austin.

..
o objetivo é investigar o uso de Sistemas de Apoio ao Executivo (SAE), ou

mais conhecidos internacionalmente como EIS - Executive Information Systems, dentro

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo
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das maiores empresas brasileiras e americanas procurando identificar características,

benefícios e suas relações, comparando quando apropriado com resultados de outros

pesquisadores de modo a contestar ou confirmar afirmações encontradas na

bibliografia disponível.

1.2 Questões e hipóteses

o conceito de prover informações periódicas e relevantes para a alta gerência

tem atraído a atenção de muitos pesquisadores de sistemas de informações (SI)

[nuRLINGAME61] [ELLloTr92] [ROCKART84] ~c\PPLEGATE88]. A proposta deste trabalho é

investigar a percepção de executivos em relação a algumas questões que podem ser

divididas em três grupos. O primeiro grupo trata da caracterização de um EIS, o

segundo grupo aborda os benefícios advindos do efetivo uso do EIS e o terceiro

grupo enfoca as dificuldades de implementação deste tipo de sistema.

1.2.1 A percepção do executivo sênior

É importante salientar que algumas vezes a percepção humana pode não

corresponder necessariamente às expectativas científicas previamente postuladas.

Executivos não são apenas gerentes que estão localizados em um nível superior

da organização [MCLEOD86]. Um executivo pode ser definido neste trabalho corno

sendo um gerente sênior que tem responsabilidades quanto ao planejamento

estratégico, aquele que estabelece políticas, gerencia interações com o ambiente .,.

"
'..
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externo e está preocupado com a viabilidade da organização como um todo

[MCLEOD86] [HELLRlEGEL82]. Algumas vezes têm-se um gerente de uma área funcional

inteira dentro de uma empresa (ex. gerente de produção) correspondendo a esta

definição.

1.2.2 A maioria usa?

Muitos executivos chegaram a suas posições hierárquicas dentro das

companhias sem terem usado um computador pessoalmente [WATSON89]. Estes

executivos não familiarizaram-se com o computador através de cursos no colegial ou

faculdade [KROERER87] [MCLEOD86]. Somando-se a isso muitos executivos carecem de

habilidades inerentes ao teclado [KROEBER87]. Esta inépcia com os teclados tende a

aumentar o desconforto ao usarem o computador, uma vez que o teclado ainda

permanece como a interface mais comum entre o homem e máquina. Executivos

normalmente acham que eles têm um stciff de funcionários que utilizam os

computadores e que o uso pessoal por parte de executivos é indesejável e

inconveniente [WATSON89].

Mas ainda é assim entre os executivos das maiores companhias americanas e

brasileiras?

,
,I

\"
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1.2.3 Principais fornecedores

Existem alguns produtos cujas empresas reputam sobre si o donúnio do

mercado de EIS, destacando-se o Lightship [PILOT96] e o Commander [COMSIL-\RE96]. Serão

estes realmente os líderes de mercado? E qual a satisfação de seus clientes?

1.2.4 Volume investido

Várias pesquisas têm sido conduzidas com o intuito de avaliar o volume de

capital investido em tecnologia de informação [MEIRELLES97].

No caso de um EIS existe um volume núnimo de capital a ser empregado que

garante resultados satisfatórios ou pode-se conseguir muito com pouco e nada com

muito?

Alguns cépticos tem questionado porque se gasta tanto dinheiro com·

tecnologia [rvrrLITELL097] [GUR()\!ITZ97] [l\-fARTINS96b].

Os vendedores de EIS que reputam a liderança de mercado falam em milhões

de dólares como sendo um investimento normal para este tipo de sistema. Será este

portanto o tipo de ferramenta empresarial limitada apenas às empresas mais ricas?
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1.2.5 Retorno do investimento

A utilização de um EIS não tem o seu retorno facilmente quantificado da

mesma maneira que pode-se medir a aquisição de uma nova máquina usando por

exemplo a taxa interna de retorno [GITMt\N84].

Alguns afirmam que não existe um meio de medir o retorno sobre o

investimento em Tecnologia de Informação [GUROVITZ97], e em EIS?

Será entretanto perceptível ao executivo o retorno deste tipo de investimento?

1.2.6 Satisfação

Normalmente busca-se atender as necessidades dos usuários de informática

através de levantamentos e análises durante a fase de especificação validando e

aprovando antes do desenvolvimento o que será posteriormente implantado

[DAr-..fIANI86].

Estão os usuários de EIS satisfeitos com o que tem sido efetivamente

implantado?
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1.2.7 Sucesso na primeira implantação

EIS é um dos tipos de sistemas de informação com grandes chances de

fracasso quando não possui um alto patrocinador comprometido [PALLER90]

[ROCKART8S].

Será comum observar sucesso na pnmelra tentativa ou a experiência- será

essencial para concretização dos resultados objetivados com a implantação de um

EIS?

1.2.8 Interface gráfica

A interface gráfica considerada pelos fornecedores como sendo uma das

características essenciais [PIL0T96] [COMSHAllli96] de um EIS está realmente presente nos

EIS em uso pelos executivos de grandes empresas?

1.2.9 Informações externas

Um EIS pode possuir capacidade de suprir o executivo com informações

provenientes do ambiente externo da organização.

2"Experiência é aquilo que se ganha com os erros cometidos" - ditado popular.
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Pode-se encontrar este tipo de característica no EIS em uso pelas grandes

empresas americanas e brasileiras?

1.2.10 Simulações

Alguns vendedores de EIS [MANNI9S] [NEGRÃ09S] [8A5SI95] têm apregoado que

sistemas que não possuem simulação não podem ser considerados com sendo um

"verdadeiro" EIS.

Será esta também a percepção dos executivos? Seus EIS possuem capacidade

de simular? Eles consideram a simulação algo essencial?

1.2.11 Tempo para tomada de decisões

o uso de sistema administrativos informatizados pode aumentar a

produtividade de profissionais como contadores.

Um executivo aumenta sua produtividade quando faz uso de um EIS?

o uso do EIS pode diminuir o tempo necessário para a tomada de decisões?

Esta redução de tempo é notada pelos executivos?
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1.2.12 Avaliação de tendências

o EIS atualmente em uso nas grandes empresas pode auxiliar o executivo no

aprimoramento da avaliação de tendências?

Podem os executivos identificar este benefício advindo do uso do EIS?

1.2.13 Vantagem estratégica

Alguns pesquisadores têm indicado que o uso de TI- Tecnologia de

Informação proporciona uma vantagem estratégica para a empresa [lHIERi\UF91]

[MErRELLES94]. Outros têm afirmado que um EIS é uma ferramenta útil para difundir

um novo modelo organizacional [BOONE91].

Conseguem os executivos perceber alguma vantagem estratégica ao difundirem

um novo modelo organizacional através do uso do EIS?

1.2.14 As ferramentas

Pode-se ler que Lightship [PILOT96] e Commander da [COMSHARE96] são as principais

ferramentas para a criação de um EIS.
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Existem outros fornecedores? São eles de fato os principais fornecedores

entre as grandes empresas?

Existem alternativas mais econômicas?

1.2.15 Internet/Intranet: uma alternativa

Começa a haver mudanças no modo como os sistemas são desenvolvidos e

implantados e como eles se relacionam com outros sistemas da empresa, internos e

externos [DOBSON97]. A Internet/Intranet apresenta-se também como uma ferramenta

alternativa para vários tipos de sistemas de informação [CARVALH097], como por

exemplo serviços de broadcasting3 [HOF97] [GREG097].

Alguns afirmam que a Intranet é uma tecnologia indispensável nas empresas

[XIMENES96] outros afirmam ser viável criar sistemas inteiros [COX96].

Será possível desenvolver soluções de EIS utilizando-se as ferramentas que

foram inicialmente criadas para a Internet/Intranet?

3Broodcasting. um tipo de difusão de informação.
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1.2.16 Pacotes integrados de gestão empresarial

Observa-se o fenômeno, especialmente entre as grandes empresas [MARTINS97]

[INFORMÁTICA96] [l\l\NZONI96], da utilização de grandes pacotes integrados de gestão

empresarial. Alguns dos fornecedores destes pacotes apregoam que já possuem entre

seus módulos um EIS.

Será possível substituir os EIS clássicos pelos módulos de EIS que

acompanham os sistema integrados de gestão empresarial?

1.3 Metodologia

O método de estudo empregado compõem-se de revisão da bibliografia

existente, realização de pesquisas de campo e análise qualitativa dos dados coletados.

1.3.1 Pesquisa bibliográfica

Realizou-se a pesquisa bibliográfica usando-se os acervos das bibliotecas das

duas entidades que apoiaram este projeto, Escola de Administração de Empresas de

São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e Graduale School 0/ Business da Universiry0/

Texas at Austin, bem como das bibliotecas participantes do serviço de intercâmbio com

estas duas bibliotecas.
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Tendo em vista as rápidas mudanças que costumam ocorrer na Tecnologia de

Informação, utilizou-se várias revistas nacionais e internacionais com o propósito de

trazer para a pesquisa os aspectos mais contemporâneos

Utilizou-se também grupos de discussão USENET e servidores Internet

GOPHER e WWW, fazendo-se uso de mecanismos computacionais de pesquisa

[DIGITAL97] [YAH009S].

1.3.2 Pesquisas de campo

Com o objetivo de comprovar as hipóteses propostas no modelo de pesquisa

foram enviadas pesquisas preferencialmente aos principais executivos presidentes e da

área financeira das 500 maiores companhias americanas e das 500 maiores companhias

brasileiras.

1.3.2.1 As maiores empresas americanas

De acordo com a proposta inicial do trabalho de estudar o uso de EIS entre as

grandes empresas americanas elegeu-se o ranking das 500 maiores empresas

apresentado anualmente em uma revista americana tradicional [FORTUNESOO] para

inclusão no cadastro de empresas a serem pesquisadas.
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1.3.2.2 As maiores empresas brasileiras

Em conformidade com a proposta original da pesquisa de campo envolvendo

as grandes empresas brasileiras optou-se por utilizar a relação das 500 maiores

companhias divulgadas anualmente em uma revista brasileira tradicional [EXAME500]

para a formação do banco de dados das empresas a serem estudadas.

1.3.3 Análise qualitativa dos dados

Optou-se por dedicar maior atenção ao estudo qualitativo das repostas sem

contudo deixar totalmente de lado o valor estatístico quantitativo da pesquisa de

campo.

Acredita-se que desta forma apesar de não ter-se atendido todo o rigor

estatístico pôde-se enfatizar a relevância qualitativa dos dados pesquisados e das

informações analisadas.

Ir
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2. REVISÃO DA BIBLIOGRAFIA

o estudo do uso de EIS requer algum conhecimento sobre a bibliografia

disponível bem como de alguns conceitos envolvendo definições do que é um EIS e

distinções de outros tipos de sistemas habitualmente confundidos com EIS, além da

compreensão da natureza da função do executivo, considerado o principal usuário de

um EIS.

Dentro desta breve revisão bibliográfica encontra-se também algumas

sugestões e conselhos de especialistas, bem como fases recomendadas para a

construção de um EIS e suas principais características e beneficios.

Ao fim desta revisão encontra-se também um breve comentário do EIS em

uso pelo atual Presidente da República do Brasil, Presidente Fernando Henrique

Cardoso.

2.1 A função do executivo

Considerando-se que o escopo principal de um EIS é atender os executivos em

suas necessidades de informações é útil conhecer a função do executivo dentro da

organização.

"A função primária de um executivo é pensar e comurucar seus
pensamentos eficientemente" [BOONE91] (p. 2).
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E qual é o papel do computador na comunicação?

"A comunicação clara e o pensamento cnatrvo podem ser
aprimorados pelo uso do computador" [PALLER90] (p. 3).

Sentimentos pessoais sobre o uso do computador foram expressados da

seguinte forma:

"Eu vejo o computador como uma extensão do cérebro humano"
[BOONE91] (p. 3).'

Quando se reflete sobre como se pode ter organizações mais inteligentes é'útil

pensar sobre como produzir lideres mais inteligentes.

"Inteligência não depende apenas do poder individual da mente mas
também das ferramentas e métodos que ela utiliza no processo de
pensar" [ROONE91]. (p. 4).

2.2 Comunicação, um pouco de história

No princípio a quantidade de informação que podia ser acumulada dependia da

capacidade da memória individual de cada um.
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Há mais de 6.000 anos atrás desenvolveu-se a capacidade de escrever, não

apenas ideogramas+mas também logogramas>que eram os componentes das idéias.

Em 3.100 A.C., os Sumerianos no sul da Mesopotâmia começaram a combinar

logogramas com silabogramas (desenhos que representavam fonemas, ex. sons) para

representar idéias abstratas. Esta fonetização, chamada de princípio do rébusv,

representava um grande salto na habilidade humana de expressar pensamentos

complexos através da escrita. Como um dos resultados, os seres humanos começaram

a ser capazes de sei mais e mais específicos na comunicação de idéias abstratas

complexas.

A escrita desenvolveu-se mas continuava difícil disseminar a informação

através de tediosas cópias manuscritas. Livros eram raros. As tribos e os estados

tendiam a serem relativamente isolados, acumulando conhecimento em paralelo. O

intelecto era até este ponto limitado ao que cada grupo separadamente podia aprender

e entender.

Somente aproximadamente 500 anos atrás, Gutemberg? desenvolveu a prensa

móvel permitindo a disseminação da informação entre os grupos. Em combinação

com a melhoria da comunicação e do intercâmbio, a escrita impressa proporcionou

que o conhecimento fosse espalhado além das barreiras políticas e sociais e pôs os

livros nas mãos do povo. Quando o nível geral de educação da população aumentou,

os intelectuais da sociedade puderam focar seus estudos em assuntos mais avançados.

4 Ideogramas: desenhos que representam uma idéia completa fHOONE91].

5 Logogramas: desenhos que representam simples substantivos ou verbos IBOONE91].

6 Rébus: o ideograma no estágio em que deixa de significar diretamente o objeto que representa para indicar o fonograma
correspondente ao nome desse objeto IFElUU:<:Ilv\751.

7 Gutemberg,Johann: Alemão a quem se atribui a invenção da imprensa (c.1450) IBARSA72].
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A disseminação da informação permitiu o aumento da especialização levando

ao surgimento de grande diversidade de mudanças e profissões. Especialização,

alavancada pela máquina de Imprensa, novamente permitiu acumular

significativamente mais conhecimento e lidar com uma complexidade ainda maior.

A prensa móvel ainda podia ter pontos fracos, entre eles, o aspecto pouco

ecológico, pois para alguns trata-se de tinta espalhada sobre árvores mortas

[NEGROPON'ITI95]. O custo e o tempo da distribuição física da informação impressa

constituem-se ainda hoje em obstáculos 'a difusão e popularização do saber

acumulado pela escrita.

A tecnologia empregada na Internet/Intranet permite publicar a um custo

infinitamente menor e sem danos à natureza volumes incalculáveis de informação que

podem estar disponíveis em fração de segundos nos "quatro cantos do mundo". A

genialidade da Internet reside no fato de ser global, de todo mundo poder ligar-se a

ela. Não é um sistema proprietário [GIJ.DER96].

2.3 Distinções e definições

Tendo em vista o fato de tratar-se de um campo de estudo relativamente novo

ainda não se encontra um total consenso sobre a mais adequada definição para EIS.

Até mesmo o nome apresenta-se de diferentes formas, como por exemplo: ESS -

Executiue Support Systems [ROCKi\RT88], EDS - Executive Decision Support e outras vezes o

termo até mesmo se mistura com outros mais antigos como DSS - Decision Support

Systems8, considerado um predecessor do EIS [BIRD91] [nuERAuF91]. Tendo em vista tal

8 DSS - Dedsion Suppof1 Systems: Sistemas de Apoio à Decisão.

(•..
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situação pode-se ouvir referências pejorativas como EIS significando Everybocfy

Information System (Sistema de Informação de Todo Mundo).

2.3.1 Algumas distinções

EIS são distintos de seus antecessores DSS - Deasion Support Systems e MIS -

Management Information Systems que já têm estado disponível há alguns anos [BIRD9t] (p.

15) [rHIERAuF91] (p.19).

Alguns escrevem, de forma confusa, sobre EIS como sendo um DSS porque é

uma aplicação da TI - Tecnologia de Informação [MACHAD096]. Outros falam de OLAP

- On Une Anafytica/ Processing como sendo um EIS sem contudo identificarem as

fronteiras entre os vários tipos de sistemas que usam tecnologia OLAP [CAMPOS97]

[Wi\ITERSON94] enquanto outros chegam a confundir EIS com armazém de dados

[AUGUST096].

Existem aqueles que discordam em se fazer distinção entre MIS e DSS

[FINLr\ Y89] e a introdução do termo EIS confundiu um pouco mais estas distinções

com alguns sugerindo que um EIS é distinto de MIS e DSS enquanto outros

consideram o EIS apenas mais um tipo de DSS [FREYENFIELD84].

Acredita-se que a melhor distinção entre EIS e DSS observa os seguintes pontos

[ROCKART88]:
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Tabela 1- Principais pontos de distinção do DSS

Decisão Dirigi-se a um único tomador de decisão ou uma classe deles
lidando em situações específícas e semi estruturadas; presta-se
a decisões repetitivas .e especificas.

• o DSS é voltado para um único tomador de decisão, ou uma classe deles

lidando com uma decisão específica semi estruturada

• num DSS a decisão e repetitiva, justificando grandes custos de

desenvolvimento

• um DSS é orientado a um modelo e faz uso intensivo de dados

Na prática um EIS difere de um DSS em muitos aspectos significativos [BIRD91]

(p.18). Encontra-se a seguir alguns destes pontos com uma breve explicação.
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Tabela 2 - Aspectos significativos diferencias entre o EIS e o DSS.

Informação e..'.:
fleXibilidade

Um EIS tem informações com uma vasta variedade de
fontes,intemas e·extemas.

Interface humana Os .DSSassumemqueo usuãriotemalgum
conhecimento de computação; já os EIS não assumem
tal-tipo de conhecimento.

- Abrangência da informação e flexibilidade:

Um EIS tipicamente busca informações em uma vasta variedade de fontes,

tanto internas quanto externas, suportando dados, gráficos e textos

incorporando ferramentas que permitem rápida adaptação e alteração

objetivando corresponder as mudanças de requisitos.

- Grau de especialização:

A maiona dos DSS são funcionalmente especializados, desenvolvidos para

atender as exigências de um grupo específico do negócio, onde o sistema é

desenhado para atender às necessidades de todos os executivos.
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- Interface humana:

A interface típica de um DSS assume que o usuário tem algum conhecimento

de computação e tem tempo para aprender a lidar com uma interface

complexa. Os EIS não assumem tal tipo de conhecimento e são desenhados

para pessoas que não têm nem tempo nem inclinação para aprender como

operar interfaces complexas.

- Tempo de resposta:

Os EIS são tipicamente otimizados para assegurarem um rápido tempo de

resposta, enquanto os DSS não, em função de seu desenho e do grande

volume de dados.

Feita esta diferenciação entre EIS e DSS é conveniente também diferenciar um

EIS de um MIS.

Tipicamente, um MIS apresenta seus dados ao gerente em um relatório

impresso que pode incorporar alguns gráficos, análise de variância e textos de

comentários que são encadernados em um relatório formal, demorando

geralmente alguns dias para que ele seja concluído.

Considerando que dados tornam-se informações quando são periódica e

apropriadamente divulgados, a principal diferença entre MIS e EIS é o fato de

que um MIS provê dados enquanto o EIS provê informações, adicionando-se a
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isto o fato de que um MIS não se importa com os requisitos de comunicação

do executivo ou com a necessidade de informações externas [Bllill91](p. 19).

2.3.2 Algumas definições

Uma vez concluídas as distinções entre EIS e outros sistemas pode-se citar

algumas definições encontradas na literatura pesquisada ressaltando que tendo-se em

vista tratar-se de um campo relativamente novo, não se encontra um completo

consenso sobre a melhor definição.

"Uso contínuo de um sistema baseado em computador, mais
freqüentemente através de acesso direto a um terminal ou
computador pessoal, para qualquer finalidade da empresa. Os
usuários são CE09 ou membros de um time gerencial sênior
reportando-se diretamente a ele ou ela. Sistemas de Apoio ao
Executivo podem ser implementados a nível corporativa ou de
divisões." IROCKART881 (p.16).

"Sistemas de Informações para Executivos (SIE) são desenhados
para auxiliar executivos sêniores no acesso e uso da informação mais
efetivamente. Um foco importante é o aprimoramento da eficiência
do executivo na identificação e diagnose de problemas estratégicos e
oportunidades." IFROLICK93] (p.32).

"No nível superior da pirâmide estão os SAE - Sistemas de Apoio ao
Executivo e os SAD - Sistemas de Apoio à Decisão, compostos por
programas que colocam à disposição do usuário uma série de
recursos necessários ao processo de tomada de decisões e de
acompanhamento da empresa, agora, no nível estratégico."
[MEIRELLES94I (p.4Z).

9 ChiefExecutive Oificer. CEO é o título do cargo do principal executivo dentro de uma corporação.
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"EIS podem ter um impacto extraordinário sobre as organizações.
Um EIS pode melhorar dramaticamente a habilidade de um
executivo mover uma organização em novas direções, podendo
ampliar o gerenciamento e controle de recursos chaves." [BURKAN91]

(p.V.).

"Executive Information Systúll, abreviadamente EIS. Na ciência da
computação, um conjunto de ferramentas desenhadas para prover
executivos e gerentes com informações corretas e periódicas sobre
suas organizações e produtos. Um EIS organiza os dados em
categorias e os relata. Por causa do foco primário em informação, um
EIS difere de Deasion Support Systems (DSS), que é desenhado para
ajudar com análises e tomada de decisões." [ENCAR'L\96)

"Sistemas de Informações para Executivos fornecem uma ferramenta
de software sofisticada para integrar, processar e apresentar dados
para executivos em uma maneira fácil de aprender e em um formato
altamente amigável ao usuário. Um Sistema de Informações para
Executivos integra e apresenta dados, mas tipicamente não cria
dados." IMINEAR91]

"Um entregado r de informações e um sistema de comunicação que
apoia as necessidades de altos gerentes." WALLER901 (p.23)

"Um Sistema de Informações para Executivos é um sistema de
computador desenhado para apoiar as necessidades de vários
gerentes sêniores. Ele provê os executivos com informações
financeiras, administrativas e outras informações operacionais a fim
de rastrear fatores críticos organizacionais." IMO\'NIHAN93]

"Um EIS [é] qualquer aplicação de um computador ou ferramenta de
comunicação onde o executivo participa diretamente na seleção do
problema, e na seleção, desenho e uso da ferramenta." IBOONE91] (p.12)

Pode-se definir EIS como sendo:
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Um sistema baseado na tecnologia da informação incluindo computadores e

instrumentos de comunicação (ex. telefone, televisão, fax, Internet) objetivando

aprimorar a eficiência e eficácia dos dirigentes de uma organização, através da

disseminação do modelo mental do executivo sênior [COVEY96] dos processos e

controles da organização para os demais envolvidos em cada processo,

proporcionando um retorno de informações consistentes (internas e externas) a todos

os níveis organizacionais para serem utilizadas no planejamento e controle dos

resultados fins da empresa.

Um EIS está no topo da pirâmide de sistemas, acima dos DSS - Decision Support

Systems10, tendo na base os TPS - Transaction Processing System:r 11[EARL89].

Útil para a compreensão do contexto sistêmico em que um EIS está inserido

dentro do nível funcional hierárquico é a seguinte figura:

Figura 1 - A Pirâmide de SI - Sistemas de Informação
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É importante ressaltar que um EIS pode contemplar também o nível tático

como comprovado por pesquisas de campo [DAMIANI9S] e [DAML\.t"lI96].

Alguns justificam-se por não definirem o que é um EIS alegando que:

"Apesar de ser importante explicar para um executivo o que um EIS
pode fazer, deve ser ainda mais importante evitar tentar explicar
como o EIS irá fazê-lo." [PAILER 90) (p.87)

Muitos executivos já ouviram falar do termo EIS. Mas isto não implica em

profundo conhecimento do que é um EIS; na maioria das vezes apenas indica que o

executivo quer melhores informações e está usando uma expressão familiar [PALLER90]

(p.80).

2.3.3 O primeiro EIS

Alguns autores concedem o título de primeiro EIS a diferentes sistemas, mas

pode-se encontrar mais de um autor referindo-se ao projeto espacial da NASA -

National Aeronautical and Space Administration na década de 60 que levou o homem à lua

como sendo o primeiro EIS [PAILER90].

Projetos militares têm feito com freqüência uso de alta tecnologia. Inicialmente

os computadores eram usados para calcularem trajetórias de mísseis. É natural

portanto que os militares tenham sido os primeiros a encontrarem utilidade gerencial

para.o uso do poder dos computadores.
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A "missão lua" da NASA foi um jardim perfeito para o crescimento de um

EIS. O projeto tinha uma meta claramente definida. Era necessário gerenciamento

para saber o status do projeto quase que diariamente. As pessoas fazendo o trabalho

conheciam computadores e muitos dos fornecedores tinham experiência desenhando

sistemas de informações para os militares. Em 1969 algumas pessoas responsáveis pela

missão lua tinham sistemas de informações que mereciam o título de Executive

Information Systems [PAILER90] (p.23).

Quando visita-se o centro espacial da NASA, na Flórida, talvez não se dê muita

importância aos monitores com gráficos coloridos instalados na sala de comando

usada na época da missão lua. Este tipo de computador é comum nas casas e escolas

hoje em dia. Mas na década de 60 aquilo era o que existia de mais moderno em termos

de gerenciamento de projetos. Gráficos de acompanhamento de cronogramas do tipo

PERT e Gantt, no computador, ainda nunca tinham sido vistos. Não demorou muito

tempo, depois do sucesso da missão, até que os gerentes percebessem que não teria

sido possível levar o homem a lua usando um plano de vôo feito no papel. Eles

precisavam de computadores.

James Webb, que dirigiu todo o programa da missão à lua, disse o seguinte

sobre a importância do EIS por eles usado:

"Nós não poderíamos ter ido até a lua sem os sistemas de
informação. Aqueles sistemas davam ao nosso pessoal o tipo de
informação atualizada a cada minuto que nós precisávamos para
manter o projeto andando para frente." Wi\ILER90] (p. 27)

Em certos pontos o EIS da NASA ainda pode ser considerado avançado

mesmo para os padrões atuais.
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De certo modo a NASA nos anos 60 proporcionou o dinheiro, a visão, a

sabedoria e a razão para iniciar a era dos Executive Irformàtion Systems.

2.3.4 Características comuns

Muitas características são apontadas por diferentes pesquisadores como sendo

identificadoras de um EIS. Apresenta-se a seguir algumas destas características que

foram apontadas por um executivo sênior de Tecnologia de Informação [DAML\NL\94].

- Fácil de usar:

Um EIS objetiva uma operação, por parte do usuário, simples e fácil de modo

que dispense qualquer tipo de treinamento formal para a sua utilização. Sistemas

compostos por complexos menus ou ícones com significados duvidosos e variados

estão longe do EIS ideal.

- Visualização em tabelas e/ou gráficos:

As tradicionais longas listagens dos relatórios do CPD compostas por

caracteres justapostos constituem a antítese de um eficiente EIS que busca apresentar

informações em tabelas organizadas para a rápida compreensão do executivo ou em

gráficos facilitando a interpretação e comparação dos dados.
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- Acesso simples e ágil aos indicadores de desempenho:

Os fatores críticos de sucesso [ROCKART88] chamados algumas vezes

popularmente de indicadores de desempenho do negócio apresentam-se rapidamente

acessíveis de modo descomplicado mesmo quando a origem da informação está em

ambientes computacionais não tão amigáveis.

- Informação disponível no momento:

Algumas ocasiões observa-se em alguns sistemas computacionais a capacidade

de produzir a informação, mas num momento em que ela já não se faz mais

necessária. Um EIS apresenta as informações com uma periodicidade adequada de

modo a não sofrer com a pericibilidade do valor da informação.

- Informações consolidadas:

Supor que um executivo irá ler um relatório diário de três mil folhas com os

dados detalhados, por exemplo, de todos os itens vendidos constitui-se num engano

claramente resolvido com a consolidação dos dados brutos em informações agrupadas

segundo critérios previamente estabelecidos (ex. totais por vendedores, por loja, por

região geográfica).

~Permite simulações:

Habitualmente os fornecedores de EIS têm apontado está como uma

característica essencial a um EIS [MANNI9S] e [NEGRA09S], entretanto pesquisas de
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campo revelaram que os executivos não consideram tal premissa válida [DAMIANI9S] e

[DAML<\NI96].

- Apresenta análises comparativas:

A capacidade de comparar dados históricos de diferentes períodos (ex. mês a

mês, ano a ano, trimestre a trimestre, year to date12) e comparar também dados

projetados com realizados constitui-se numa das características de um EIS que tem

por objetivo informar executivos sobre o desempenho e tendências de uma

corporação.

- Não depende de terceiros para obter informações:

Um EIS dispensa a necessidade de intermediários para coletarem dados ou

informações em diferentes departamentos ou sistemas de informações. O próprio EIS

se encarrega desta coleta dispensando terceiros de modo a permitir uma maior

"pureza" dos dados sem interferências humanas ao longo do processo da origem do

dados até o executivo.

- Permite imprimir os dados e suas análises:

. Apesar de óbvio faz-se necessário registrar que um EIS não pode prescindir de

um computador "pendurado" ao executivo em todos os locais em que as informações

de um EIS podem ser úteis. Poder imprimir tais informações para serem carregadas da

forma convencional, em papel, faz-se necessário até que outras formas ou meios

venham substituir a praticidade de carregar-se papéis na maleta do executivo, pelo

12 Year to dote: acumulado no ano até a data atual.
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menos até que se tome uma prática absolutamente corrente o uso dos notebooks. Tal

atitude já começa a ser comum mas ainda não é uma regra empresarial, especialmente

entre os presidentes das organizações.

- Unificação de informações num arquivo central:

Muitas corporações apresentam a informação de modo redundante e algumas

vezes incoerente o que acaba por gerar divergências entre as informações fornecidas

por diferentes áreas ou sistemas dentro de uma mesma companhia. Um EIS busca

padronizar tal informação através da unificação num arquivo central.

- Comunicação eletrônica com os departamentos responsáveis:

Alguns executivos já estão habituados a usar o correio eletrônico e consideram-

no uma característica de um EIS eficiente que permite comunicação rápida e

assíncrona aos provedores de informações e análises críticas ao sucesso empresarial.

- Controle de acesso às informações:

Considerando-se a natureza estratégica das informações disponibilizadas por

um EIS julga-se fundamental o controle das pessoas que acessam o EIS de modo a

restringir e coibir o uso indevido de tais informações.
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- Cria transparência nos processos:

Em companhias, por exemplo globais, não raro o executivo encontra-se muito

distante geograficamente e até hierarquicamente longe da origem das informações que

podem ser consideradas críticas para a empresa. O caminho que tais informações

percorrem até chegarem ao executivo nem sempre é claro e um EIS pode tornar

transparente tais percursos auxiliando na identificação de medidas corretivas nos

processos de gestão empregados.

Estas são apenas algumas características identificadas e outras serão

investigadas mais adiante pela pesquisa de campo proposta.

2.3.5 Benefícios percebidos

Alguns beneficios foram identificados pelo mesmo executivo sênior

[Di\ML\.NL"\.94] que apontou as características relacionadas anteriormente e são

apresentadas a seguir visto que influenciaram o pensamento do pesquisador ao

elaborar o formulário da pesquisa de campo.

- Economiza reuniões deixando mais tempo para a tomada de decisão:

Com freqüência os executivos vêm-se forçados a convocarem reuniões a fim

de colherem informações e formarem uma visão adequada de cenários para depois

destas reuniões poderem tomar decisões. Um EIS possibilita diminuir a quantidade e o

tempo destas reuniões visto que pode disponibilizar estas informações de modo
assíduo e consistente.

.'0
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- Permite análise visual simplificada:

A utilização de gráficos e tabelas simplificam a visualização da informação

possibilitando uma maior eficácia ao processo mental de conjugar o ambiente externo

e interno da empresa.

- Decisões baseadas em dados corretos:

Substitui-se, em parte, o chamado feeling13 por informações precisas e corretas

como matéria-prima do processo decisório.

- Análise e avaliação de tendências:

Em função das comparações históricas das informações relativas aos

indicadores chave pode-se analisar e avaliar tendências inferidas da manutenção das

:;'... variáveis condicionantes destes indicadores.

''I;. - Eliminação de redundância e incoerência de dados

Um EIS busca informações, preferencialmente unificadas em um arqwvo

central, esperando-se desta forma não cheguem mais ao executivo informações

redundantes e incoerentes.

1.1 Fulil/g. scnrimcnros, impressões.
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- Somente pessoas autorizadas acessam as informações:

Enquanto os dados transacionais podem possuir seu acesso ampliado a um

maior número de usuários, um EIS pode restringir quem acessa quais informações e o

conseqüente poder inerente ao conhecimento advindo delas.

- Agilidade no fluxo de informações:

Acredita-se que um EIS confere agilidade ao fluxo da origem da informação

até os tomadores de decisões, assim como das decisões e pensamentos estratégicos até

os locais de sua efetiva implementação.

- Controle e acompanhamento de tarefas delegadas:

Com o uso de ferramentas como correio eletrônico espera-se aumentar a

capacidade do executivo acompanhar as tarefas delegadas a outras pessoas de forma a

não depender exclusivamente da memória ou das anotações de uma secretária.
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Tabela 3 - Beneficios obtidos através da utilização do EIS

Possibilita que estejam bem
informados

Permite estar atualizado aumentando
a profundidade do conhecimento e
aplicando filtros as informações
possibilitando ..absorvê-Ias
rapidamente.r---------------------~~-----~

Melhora a comunicação Possibilita acessibilidade
aprimorando a clareza e consistência
das mensagens de Joana .
ersonalizada e mais persuasiva. .

Permite atuarem como técnicos Concede credibilidade ao líder
permitindo acompanhar o
comprometimento equilibrando a
necessidade de conhecer coma de
delegar alargando a perspectiva das
pessoas e ensinando habilidades
críticas para pensar.r--------------------~---------~

,Possibilita formar cultura I, Focaliza no que é importante
, avaliando a performance em metas e

I objetivos selecionados permitindo
recompensar as pessoas certas

. I diminuindo níveis hierárquicos e
_____ . J dele~ndo poder para as pessoas.

Permite aprimorar o processo de
pensamento pessoal

Permite administrar a complexidade
do pensamento criativo equilibrando
lógica e intuição além de melhorar a
clareza de pensamento.
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A lista a seguir apresenta um resumo dos benefícios advindos do uso de

computadores por executivos segundo um pesquisador do uso de EIS entre

executivos [BOONE91] (p. 242).

- Alavancar o tempo:

• Melhora a sensibilidade e

• Permite ao executivo trabalhar independentemente de horários ou locais

(trabalho assíncrono).

- Possibilita que estejam bem informados:

• Permite ao executivos estar atualizado;

• Aumenta a profundidade do conhecimento;

• Ajusta filtros à informação e

• Absorve informações rapidamente.

- Melhora a comunicação:

• Ficam acessíveis;

• Aprimora a clareza e a consistência das mensagens;

• Personaliza a comunicação com outras pessoas;

• Melhora as habilidades de escutar e

• Torna-se mais persuasivo.

- Permite atuarem como técnicos:

• Cria credibilidade como líder;

• Acompanha comprometimentos;

• Equilibra a necessidade de conhecer com a necessidade de delegar;
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• Alarga a perspectiva das pessoas e

• Ensina habilidades criticas de pensar.

- Possibilita formar cultura:

• Focaliza as pessoas no que é importante;

Q Avalia a performance em metas e objetivos selecionados;

• Identifica, promove e recompensa as pessoas certas e

• Diminui níveis hierárquicos e delega poder as pessoas.

- Permite aprimorar ó processo de pensamento pessoal:

• Administra a complexidade;

• Pensa criativamente;

• Equilibra lógica e intuição;

• Melhora a clareza do pensamento e

• Melhora os processos de grupos pensantes.

o número de níveis gerenCIaiS vem reduzindo a cada ano quase que

extinguindo com a chamada média gerência e isto tem sido possível, em partes, graças

ao emprego de sistemas de informações como EIS.

Muitas organizações estão sabiamente utilizando seu EIS como uma grande

vantagem competitiva:

"Nós consideramos o nosso EIS tão competitivo que não vamos
discuti-lo em público" declarou um executivo da GM à revista
Business Week [PAU.ER90] (p.7).
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Se o valor da informação muitas vezes é definido com a frase popular de que

"informação é poder" não pode haver muitas dúvidas sobre a utilidade de um EIS nas

mão de um executivo hábil.

Existe uma tendência natural em dar-se grande valor a características do tipo

what if(simulações), mas na realidade a maioria dos executivos estão mais preocupados

com what is (os fatos) [P,>\LLER90] (p. 30).

Infelizmente normalmente os fatos estão perdidos numa avalanche de

formulários impressos pelo computador numa velocidade muito maior do que

qualquer ser humano é capaz de digeri-los. Encontrar a informação no meio dos

dados impressos acaba sendo como procurar um agulha no palheiro: com muita

paciência e um pouco de sorte consegue-se achar. Estes dois aspectos estão longe da

lista dos atributos da maioria dos executivos que freqüentemente queixam-se da falta

de tempo e não costumam deixar os acontecimentos por conta da sorte.

A compreensão é muito mais clara quando empregamos gráficos ao invés de

simples dados em tabelas. O exemplo a seguir é interessante:

Tabela 5 - Exemplo de tabela levando a conclusões incorretas

PEruODO ATUAL DESDE O INICIO DO ANO
GRUPO Vendas Cota 'Variaçãa Vendas Cota Variação
Norte 200 200 O 850 850 O
Sul 200 200 O 850 850 O
Leste 200 200 O 850 850 O

\

A tabela mostra que as três regiões estão tendo o mesmo desempenho.
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Gráfico 1 - Exemplo de gráfico clarificando dados ocultos em tabela
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Mas o gráfico deixa claro que isto não é verdade. A informação estava oculta

entre os dados da tabela. Na tabela tudo parecia igual. No gráfico pode-se observar

que as três regiões, apesar da variação zero com volume de vendas correspondendo a

cota, obtiveram resultados diferentes ao longo do tempo.
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Algumas vezes o EIS pode ser simples fruto da rebelião do executivo contra os

bunkers14 criados por alguns gerentes de informática. Os CPDs que mais parecem

trincheiras de guerra podem acabar por proporcionar pouca informação exatamente

para a pessoa que pode minar suas estruturas, o presidente. Isto de fato aconteceu e

muitas salas de CPDs foram simplesmente desmanchadas e departamentos inteiros de

informática dispersos dentro da organização. Uma ocorrência que não cabe estudar

neste trabalho.

O EIS acaba por proporcionar as informações que o executivo realmente

precisa como suporte para rotina diária de suas atividades diretivas dentro da empresa.

É interessante registrar que segundo alguns autores [PALLER90] (p.37) antes de

1988 haviam dois EIS fracassados para cada um bem sucedido e para aqueles que

obtinham sucesso implementando um EIS a informação era tão importante para seus

proprietários (os presidentes de algumas das maiores organizações mundiais) que era

considerada confidencial. Tal índice de falhas não foi, entretanto confirmado pela

percepção dos respondentes das pesquisas de campo realizadas, contrapondo-se assim

a tal afirmação [DAMIANI9S] [DAMIANI96].

Um EIS é um caminho, não é uma meta ou objetivo em si mesmo. É um

caminho porque através dele podemos alcançar uma meta ou objetivo claramente

definido. Por isto não se pode pensar em um EIS alienado de um planejamento

estratégico com metas e objetivos organizacionais claramente definidos [ANSOFF90]. -,

14 BlInker. abrigo contra bombas localizado no subsolo de um edificio.
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2~4As fases de um EIS

São sugeridas quatro fases para um EIS bem sucedido [PALLER90] (p.182-190):

• Planejamento;

• Prototipação;

• Adaptação e

• Expansão.

2.4.1 Planejamento

Normalmente a fase de planejamento dura de dois a nove meses dependendo

da amplitude e escopo do projeto. O planejamento geralmente começa com alguém

sendo designado para explorar as possibilidades de um EIS e termina com a

designação de um executivo patrocinador e a descrição de um ou mais alvos de

problemas do negócio.

Não raramente, entretanto, o processo inteiro de planejamento é deixado de

lado porque um executivo sênior torna-se o patrocinador e identifica os problemas do

negócio a atacar. Neste caso passa-se rapidamente para a próxima fase, prototipação.

2.4.2 Prototipação

Sugere-se que o desenvolvimento do protótipo começa com a concordância

sobre o problema alvo e sobre quem será o executivo patrocinador, terminando no dia
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em que o executivo demonstra o sistema para uma outra pessoa. A prototipação

geralmente demora entre um e três meses. Com um prazo maior do que este o

patrocínio do executivo, crucial ao sucesso do projeto como um todo, pode esvair-se.

É sugerido que três meses é um tempo aceitável para se obter um protótipo

funcional [PALLER90] (p. 141, 143). Entretanto com as ferrainentas atualmente

disponíveis já se pode falar em semanas ou dias para se chegar a um protótipo.

2.4.3 Adaptação

A fase de adaptação pode ser comparada ao processo de ajuste de um bom

terno. O processo de modificação é em essência a chave para a criação de um EIS que

venha a ser extensivamente usado. Sugere-se que dois a quatro meses é um prazo

adequado para moldar o sistema ao executivo patrocinador, alterar as fontes de dados

para que elas possam alimentar o EIS, identificar e implementar as capacidades

analíticas demandadas e gerar os tipos de saídas e visualizações consideradas úteis pelo

executivo usuário.

2.4.4 Expansão

A. consolidação de um projeto de implementação de um EIS é marcada pela

distribuição do sistema a outros usuários. Expandir os benefícios para outros usuários

é a fase final com a institucionalização do sistema.
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2.5 Sugestões e conselhos

Vários autores dedicam-se a dar conselhos àqueles que irão implementar um

EIS alertando sobre armadilhas comuns [BOLT'Z87] e listas do que se deve ou não se

deve fazer [MCKENDRCK93] [DAMIAN86] incluindo a identificação de alguns possíveis

problemas na construção de um EIS [FIREWORKER90].

"O desenvolvimento de um EIS é um processo de prototipação,
feedback15, e ajustes que continuam por toda a vida do sistema."
[PALLER 90] (p.43).

Um dos maiores desafios da implementação de um EIS é o impacto político de

um sistema que normalmente altera os fluxos de informações incomodando muitos

dos considerados "donos" dos dados ou mesmo aqueles gerentes que normalmente

despendiam 80% de seu tempo coletando e levando informações aos seus superiores

que agora terão acesso direto e instantâneo aos mesmos dados.

Uma das melhores formas de enfrentar desafios políticos pode ser envolver e

compartilhar os créditos dos êxitos alcançados com aqueles que, se deixados de lado,

poderiam ser verdadeiras montanhas de empecilhos para o sucesso da implementação

do EIS.

Palier e Laska fazem ainda várias recomendações interessantes:

15 Peedbock: Retroalimentação.
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"Dê-lhes uma chance de transformar críticas em progresso do que
em negativismo".[PALLER9o](p.63,64).

"Construir um EIS sem um [alto] executivo patrocinador é como
saltar de um avião sem pára-quedas - estimulante, de vida curta e o
último impacto pode ser um pouco desagradável.t'[rxu.enso] (p.87).

"Não construam um EIS e depois procurem um executivo para usá-
10"[PALLER90](p.87).

Sugere-se àqueles que pretendem desenvolver um EIS que evitem estas

armadilhas.

Depois de várias recomendações sobre EIS uma coisa é certa: o ponto chave é

conseguir a participação do principal executivo da empresa. Com isto o sucesso da

implementação está quase garantido. Outro ponto, considerado muito útil, é a

prototipação. Com um resultado palpável funcionando, o protótipo, em torno de duas

semanas o executivo pode começar a ter novas idéias e propor mudanças ao sistema.

Por isto um EIS busca ser muito flexível e os envolvidos no processo precisam focar

em como o EIS resolve problemas específicos para o negócio da empresa. Não é

essencialmente um processo técnico mas um projeto que requer acima de tudo visão

empresarial. Na realidade o que habitualmente o executivo deseja são informações

(não dados) não se importando muito como isto é conseguido. Quais informações o

EIS irá fornecer é um dos pontos mais importantes aliado à confiabilidade e constante

atualização de tais informações, que normalmente ultrapassam os limites do ambiente --y
/

interno sendo necessário acessar também informações do ambiente externo.
(
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É interessante notar que aplicativos como os da Microsoft [OFFICE97], estão se

tornando populares e podem ser usados como âncora para um EIS, sendo interessante

o uso do correio eletrônico para se comunicar e compartilhar informações e análises

com outros gerentes e diretores. Este tipo de tecnologia que usa peças intercambiáveis

como o MS Office (Microsoft), Perfect Office (Corel) ou Lotus Suíte (Lotus) são

todos baseados na interface gráfica Windows. Este tipo de âncora pode ser muito útil

para manter o "momento" quando é preciso mais tempo para desenvolver alguma

nova melhoria ou mudança.

Existe um grande número de benefícios margmrus que podem ser

implementados com um EIS. Estas "âncoras" podem servir como mastro para a

bandeira do EIS quando chegam as tempestades.

Um EIS pode oferecer também agenda e marcação de compromissos cruzada

com agendas de outras pessoas, correio eletrônico, formulários eletrônicos e outros

benefícios comuns a maioria dos pacotes de groupware16 (MS-Exchange, Lotus Notes e

Novell GroupWise, entre outros) atualmente comercializados.

o que devemos esperar dos que desenvolvem um EIS? Uma das habilidades

consideradas úteis pode ser "ouvir cuidadosamente" o que o executivo deseja

[PA.LLER90] (p. 112). O tempo despendido em demonstrações pode ser minimizado

enquanto o tempo e esforço em colher as impressões, conselhos e sugestões pode ser

maximizado.

16 GrolljJwtm: trabalho em grupo.
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"Sobre hardware, é preferível usar o que está disponível. Um PC
isolado (stand alone) nunca dever ser utilizado levando-se em conta os
possíveis problemas de atualização da informação que acabará por
ficar dependente de outras pessoas. Tal situação é avaliada como
sendo indesejâvel't.Inau.rnso] (p. 113, 117).

o tempo de resposta não deve exceder 2 segundos [PALLER90]. Apesar de

termos registros de casos indesejáveis em que o tempo médio de resposta ficou entre 5

e 15 segundos [BRANDEL91].

o instrumento usado para mostrar as informações produzidas por um EIS

deve ser preferencialmente o mais atraente possível como por exemplo transparências

coloridas, relatórios em cores, projeções de slides ou uso de computadores acoplados

a televisões, canhões, projetores ou painéis de cristal líquido sobre o retroprojetor

[PALLER90] (p. 124).

o adágio popular diz que "não se julga um livro pela capa" mas quando se fala

em EIS a primeira impressão pode ser determinante para o que a audiência, os

executivos, vão achar. Por isto procura-se usar tecnologias confiáveis e de boa

qualidade.

Enquanto os notebooks não se firmam como um instrumento absoluto entre os

executivos pode ser muito útil ter relatórios impressos com os principais gráficos e

informações de um EIS.
•" .

Algumas características podem ser identificadas [PALLER90] (p. 145) como

essenciais a um EIS:
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• rápida prototipação;

• arquitetura de software aberta (o que pressupõem de hardware também) e

• flexibilidade quanto ao modo de disponibilização da informação (papel,

tela, arquivo).

Considera-se recomendável que um EIS tenha embutido em sua essência o

chamado princípio número um dos técnicos de informática: BACKUPl Sem um

eficiente plano de contingência pode-se em questão de minutos comprometer o futuro

de um projeto que talvez tenha levado meses ou até mesmo anos para alcançar

determinado estágio de maturidade, edificado infelizmente sobre a base insegura do

excesso de confiança na habilidade de técnicos ou a falsa idéia de que os

computadores são inquebráveis.

Um bom teste para um EIS antes de ser entregue ao executivo pode ser o

chamado "burrômetro". Convida-se uma pessoa, totalmente estranha ao processo

como um todo, para experimentar o sistema e avaliar se ela é capaz de usá-lo sem

grandes explicações, estudo de manuais ou longas aulas.

Também considera-se recomendável humildade e discrição durante o

andamento de um projeto de EIS. Não há nada errado em auto promoção mas isto

pode ser extremamente perigoso antes do EIS ter provado o seu real valor para a

organização [PAU.ER90] (p. 180).

A expansão pode ser considerada uma necessidade para o EIS, a menos que ele

tenha sido desenhado para resolver um problema específico que já obteve solução e ".'

não apresenta mais utilidade para a organização. Mas a regra é "expansão ou morte"

[PALLER90] (p. 205) para manter a vitalidade e vigor do EIS. Considera-se ideal deixar o
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próprio executivo patrocinador promover a expansão do EIS. Se o EIS for bom o

executivo irá promovê-lo porque foi capaz de resolver um problema real. Pode-se

deixar o executivo, que possui credibilidade, promover o sistema [PAllER90] (p. 211).

"Um sistema bem sucedido irá sempre se disseminar entre o time
gerencial. Neste sentido um EIS pode rapidamente assumir um
importante papel de liderança dentro de uma organização. Um EIS
não é nada se não um instrumento de comunicação." [PAllER90] (p.
129, 136).

É interessante notar como alguns autores [ROCKART84] [PALLER90] [BURKAN91]

[GRAY94] [rHIERAUF91] [BOONE91], pioneiros do campo de estudo EIS, puderam detectar

as evoluções tecnológica que estavam despontando e que beneficiariam a evolução do

uso dos computadores entre os executivos. Identificaram, sem no entanto darem

grande destaque, o advento da interface gráfica para o usuário, o Windows.

2.6 Um EIS famoso

o Presidente da República do Brasil também possui um EIS apesar de talvez

usar outro nome para identificá-lo.

Em um registro jornalístico recente [MONTEIR096] encontra-se descrições com

detalhes suficientes para identificar o Sistema de Informações Gerenciais, em uso pelo

Presidente Fernando Henrique Cardoso e pelos ministros do Planejamento e da Casa

Civil, como sendo um EIS onde mais de 120 pessoas podem ter acesso parcial aos

dados.
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Trinta e cinco gerentes alimentamo sistema atualizando dados sobre 42

projetos do programa Brasil em Ação, como por exemplo:

• Conclusão da Hidrovia Tietê-Paraná;

• Duplicação da Fernão Dias;

• Educação a Distância;

~ Ferronorte;

• Gasoduto Bolívia-Brasil;

• e outros.

Estes são os considerados projetos prioritários do atual governo, .o que

representa na essência os fatores críticos de sucesso [ROCKART88] que são controlados

por um EIS típico.

Os trinta e cinco gerentes atualizam em três janelas dados sobre:

• o andamento dos projetos;

• o que foi planejado e o que foi realizado, além dos respectivos gastos

previstos e desembolsados e

• as dificuldades que estão encontrando para cumpnr o programa, e as

soluções encaminhadas para solucioná-las.

O sistema é atualizado duas vezes ao dia (às 11 e às 17 horas) e permite

inclusive trocar mensagens eletrônicas com os ministros e gerentes de cada projeto

consultando também agenda de reuniões. Este sistema é descrito como sendo simples

e ágil dispensando treinamento do usuário.
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3. A PESgillSA DE CAMPO

Este ensaio utiliza um formulário de pesquisa de campo para a coleta de dados

para avaliar as hipóteses apresentadas bem como conhecer melhor as características

dos EIS atualmente em uso, seus benefícios e dificuldades de implementação de

acordo com a percepção dos executivos.

Este formulário foi desenvolvido baseando-se na bibliografia anteriormente

apresentada.

3.1 O modelo de pesquisa

Existem três tipos [YIN89] de pesquisa: exploratória, descritiva e explanatória.

Um estudo exploratório define quem, o que, quando e quanto para apoiar o

desenvolvimento das hipóteses e proposições para futuros questionamentos. Um

estudo exploratório pode usar casos, pesquisas, experimentos ou análises históricas.

Um estudo descritivo mede freqüências ou prevê quem, o que, quando, e quanto

baseado em hipóteses. Um estudo descritivo também pode usar casos, pesquisas,

experimentos e análises históricas de forma análoga ao estudo exploratório. Um

estudo explana tório .examina ligações operacionais traçadas sobre o tempo para

explicar como e porque baseando-se em hipóteses e pode usar casos ou experimentos.

A pesquisa incluída neste estudo é uma investigação de dados coletados de um

universo delimitado de usuários de EIS. Portanto este é um estudo exploratório de
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eventos contemporâneos ao qual se tem acesso mas não controle total sobre as

variáveis e o propósito é em construir teoria sem no entanto medir freqüências.

A bibliografia apresentada no capítulo anterior induz a idéia de que o executivo

observa não só o ambiente interno, mas também o externo de modo a elaborar

estratégias baseadas e expressas de acordo com o modelo mental do executivo.

Figura 2 - O Executivo e seu Ambiente

ESTRATÉGIA

AMBIENTE INTERNO

Fundação Getúlio Vargas

EXECUTIVO

Escola de Administração de Empresas de São Paulo
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o modelo mental empregado pelo executivo para disseminar sua estratégia,

colhendo informações tanto do ambiente interno quanto externo, influenciou a

proposição das hipóteses apresentadas a seguir.

3.2 As hipóteses

Ao longo da revisão bibliográfica muitas afirmações e idéias induzidas, sem

alicerce em pesquisas de campo, foram registradas pelos autores que escrevem sobre

EIS. A maioria das afirmações são feitas muito mais baseadas em experiências dos

próprios autores do que em algum tipo de estudo científico.

Relaciona-se a baixo algumas destas afirmações e idéias que formam uma lista

parcial das proposições para a pesquisa de campo.

• Mais da metade das 500 maiores empresas listadas na revista Fortune

[FORTUNESOO] possuem EIS [IORDAHL91] [MINEAR91] [FIllEWORKER90].

• O Brasil ainda não tira tanto proveito do uso do EIS como os EUA

[C;ANDAIL\9S] [ruRLAN94).

• O uso do EIS reduz o tempo necessário para tomada de decisões [BOONE91)

[TVfCKENDRICK93) .

• O uso do EIS aprimora a análise e avaliação de tendências [ARMSTItON(90).

• O uso do EIS concede uma vantagem estratégica [WALTHAM93]

[MCKENDRICK93] [J'ANG91] [GOODING91] [KUEHN91] [DAMIAN86].

• O investimento feito em EIS tem um retomo percebido [MCKENDRJCK93].

• Simulação é uma característica essencial em um EIS [aor.rzs»].
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• Muitos erram na primeira tentativa [1\.fCKENDRICK93] [BOLTZ87].

• A tecnologia atualmente disponível é um fator que facilita a implementação

de um EIS [DAMlt\NTA94].

• Resistência organizacional é uma dificuldade comum ao implantar um EIS

[nor.rzst] [MOYNIH.t\N93] [t\RMSTRONG90] [FIREWORKER90].

3.3 A identificação da população

A população que compõem a amostra dos respondentes foi selecionada

usando-se o critério de classificação das 500 maiores empresas de acordo com a revista

Fortune [FOR'fUNE500] e das 500 Melhores e Maiores da revista Exame [EXt\ME500].

Para a identificação dos nomes das empresas, nomes e cargos dos executivos,

bem como informações necessárias ao endereçamento postal foi considerada a

compra de um dos vários cadastros comerciais disponíveis com custo médio de US$

1,000 para cada conjunto de 1000 executivos o que totalizaria US$ 2,000 para os dois

grupos de respondentes (2 executivos de cada empresa das 2 listas das 500 maiores

companhias). Esta opção foi descartada por não haver comprometimento por parte

dos fornecedores quanto a exatidão das informações.

Foi então elaborado um cadastro utilizando-se as informações publicadas nas

revistas, que apresentavam apenas o nome da empresa. A seguir procedeu-se a

pesquisa dos nomes dos executivos e dados de endereçamento necessários para a

postagem.
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Isto foi feito de maneira diferente no Brasil e EUA.

3.3.1 Brasil

o cadastro contendo os dados de endereçamento postal para envio do

formulário de pesquisa aos respondentes selecionados no Brasil exigiu um telefonema

para cada companhia solicitando as informações para digitação e criação do banco de

dados. Algumas empresas indicaram possuir uma política contra a divulgação do nome

de seus executivos, mas em geral foi possível identificar nominalmente cada

destinatário da pesquisa.

3.3.2 Estados Unidos

Nos EUA, a partir da infra-estrutura da biblioteca da Universidade do Texas

foi possível encontrar todas informações já disponíveis para consulta através dos

terminais de computadores da biblioteca 17. Curiosamente não havia meios previstos

para exportação eletrônica destes dados. Evitou-se a redigitação cruzando-se o

número telefônico de cada empresa com uma lista comercial disponível em 5 CDs -

compact disks chamada Se/ect Pbone [PROCD9S]. Este catálogo telefônico eletrônico

apresentava além do telefone todos os dados necessários para postagem. Foi preciso

digitar apenas o nome e cargo dos executivos, que puderam ser facilmente

consultados, mesmo via Internet, acessando os bancos de dados dos computadores da

biblioteca.

17 A biblioteca da Universidade do Texas em Austin é considerada uma das maiores dos EUA.
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3.4 O questionário

o formulário utilizado como instrumento para coleta dos dados da pesquisa foi

previamente testado com executivos brasileiros que sugeriram a utilização de um

formulário que permitisse respostas com um simples ''X'' de modo a não levar muito

tempo para ser compreendido ou respondido.

o formulário final condensou todos os dados a serem coletados em duas

páginas e teve seu tempo de leitura e preenchimento cronometrado em 5 minutos.

Apesar dos alertas por parte de colegas e alguns professores da Universidade

do Texas de que a pesquisa neste formato corria grande risco de obter um baixo

retorno de respostas, especialmente por tentar obter respostas de pessoas consideradas

tão ocupadas (principal executivo), optou-se por correr os riscos e seguiu-se a sugestão

do Professor Orientador desta tese, Prof. Dr. Fernando de Souza Meirelles, para que a

pesquisa fosse conduzida sem todo o formalismo habitual das pesquisas acadêmicas

tradicionais realizadas nos EUA, que requerem muito mais tempo dos respondentes.

Isto foi feito levando-se em conta principalmente o público alvo dos questionários,

altos executivos de grandes empresas, que em sua maioria não possuem muito tempo

para responder pesquisas.

Foram tomados alguns cuidados extras que incluíram:

• Questionário impresso em duas cores: uma cor padrão para as perguntas,

vermelho, e outra cor para as respostas, azul.
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• Envelope e carta nominal apresentando o pesquisador, o projeto e o

questionário de 5 minutos com o compromisso de manter sigilo das

respostas individuais e enviar um resumo dos resultados obtidos.

• As respostas podiam ser feitas com um simples ''X''.

• Utilização de papéis de carta e envelopes com logotipo da Universidade do

Texas (pesquisa americana) e da EAESP (pesquisa brasileira).

• Envio de um envelope previamente selado e endereçado ao pesquisador,

simplificando e facilitando para o executivo o processo de postagem dos

questionários respondidos.

3.4.1 A carta

A carta que acompanhou a pesquisa foi cuidadosamente redigida de forma

direta e nominal aos respondentes propostos, e desempenhou importante papel ao

demonstrar a escolha criteriosa do universo dos respondentes almejados e no

convencimento do leitor a dedicar tempo preenchendo o formulário enviado para a

coleta de dados.

Considera-se útil, tendo em vista o alto índice de retorno de respostas à

pesquisa, descrever alguns aspectos que possivelmente contribuíram para o êxito

alcançado.
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3.4.1.1 Identificação internacional

A pesquisa foi realizado com o apoio simultâneo de instituições de dois países

possibilitando ao pesquisador identificar-se em ambos os casos como um pesquisador

internacional.

No momento em que a globalização das empresas vem requerendo cada vez

mars informações comparativas para o tomada de decisões a nível mundial e

implementação de ações localizadas mostrou-se útil fazer uso de credenciais

internacionais que vieram a auxiliar na identificação da abrangência e escopo da

pesquisa estendida além das fronteiras geográficas de cada país.

3.4.1.2 A Credibilidade dos patrocinadores

É inquestionável a excelente reputação e credibilidade das instituições que

patrocinaram este projeto de pesquisa. Tanto a Uniuersity oi Texas ai .Austin quanto a

Fundação Getúlio Vargas são tidas como centros de excelência acadêmica. A pesquisa

acabou por indiretamente beneficiar-se desta posição de destaque das duas instituições

quando fez uso de envelopes e papéis timbrados para a postagem e impressão da carta

de apresentação da pesquisa.

Certamente se tivessem sido usados envelopes e papéis de carta sem uma

identificação acadêmica de primeira linha não ter-se-ia podido contar com tão grande

apoio por parte dos respondentes que não levaram mais do que quatro semanas para
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retornarem espontaneamente uma parte significativa dos formulários respondidos,

sem nenhum telefonema de acompanhamento ou cobrança das respostas.

3.4.1.3 O projeto de pesquisa

Imagina-se que o tema da pesquisa, EIS, também atraiu especial interesse por

parte dos executivos convidados a responderem a pesquisa. Acredita-se que o projeto

desta forma apresentou-se atraentemente aos respondentes que se dedicaram inclusive

a escrevem comentários adicionais.

o projeto da pesquisa, mesmo após sua conclusão, tem exercido certo fascínio

até mesmo sobre executivos não consultados e outros pesquisadores, até de outras

áreas e de outros países, que têm continuamente buscado maiores informações através

das páginas eletrônicas que foram disponibilizadas através da Internet [DJ\MIANI9S] e

[DAMIANI96].

3.4.1.4 Cinco Minutos

A premissa básica, de que executivos normalmente não respondem pesquisas

acadêmicas, apontada por alguns professores e colegas, incentivou o desenvolvimento

de um formulário para coleta dos dados que não tomasse mais do que cinco minutos

para ser respondido utilizando-se alternativas prontas para escolha por parte dos

respondentes. Isto pode ser considerado como uma forma de indução dos resultados,

mas constitui-se num dos fatores que auxiliou no bom índice espontâneo de repostas,

dispensando-se a necessidade de telefonemas ou visitas de acompanhamento.
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3.4.1.5 Cores

Uma facilidade tecnológica considerada uma novidade para a ocasião, a

impressão do formulário em cores, foi incorporada tornando a leitura da pesquisa mais

fácil na medida em que utilizou-se cores diferentes para as perguntas (vermelho) e

repostas (azul).

Até então os altos custos gráficos para a reprodução de um formulário de

pesquisa utilizando-se cores inibiam a experimentação de tal técnica entre a maioria

dos pesquisadores acadêmicos. O emprego de cores mostrou-se útil e atraente.

3.4.1.6 Envelope de resposta

Uma técnica muito comum em projetos comerciais, especialmente os

envolvendo comercialização por reembolso postal, foi empregada com o propósito de

facilitaro retorno das respostas. Isto foi feito enviando-se junto com a pesquisa um

envelope previamente endereçado e selado para que os respondentes não tivessem que

despender tempo identificando o destinatário e o remetente ou mesmo tendo que

dirigir-se ao correio para aquisição do selo ou chancela de postagem.

Não se pode atribuir a este detalhe isolado os bons resultados obtidos, mas

acredita-se que foi determinante ao proporcionar comodidade e facilidade aos

respondentes que após' os cinco minutos dedicados a responder a pesquisa, não

precisaram preocupar-se com nenhum outro detalhe ou cuidado, visto que o retorno

da pesquisa foi previamente planejado pelo pesquisador objetivando obter o maior
.'
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grau de retomo possível sem perda das respostas em decorrência de simples detalhes

ligados ao endereçamento e postagem das respostas.

3.4.1.7 Confidencialidade

Um outro ponto que apoiou a ênfase acadêmica da pesquisa enviada foi a

declaração contida na carta, que acompanhou a pesquisa, estabelecendo um

compromisso do pesquisador com a confidencialidade das repostas de modo a

garantir que as empresas não seriam nominalmente identificadas e apenas resultados

consolidados seriam divulgados com propósitos exclusivamente acadêmicos, uma

política do CIA - Centro de Informática Aplicada da EAESP /FGV - Escola de

Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas.

3.4.1.8 A promessa dos resultados

Talvez muitos dos que responderam a pesquisa. o fizeram interessados em

receber um resumo dos resultados conforme prometido na carta enviada junto com o

formulário.

Este é um procedimento considerado academicamente correto e possibilita aos

respondentes uma compensação pelo tempo despendido no preenchimento do

formulário de respostas.
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Espera-se também que com este tipo de promessa obtenha-se um melhor

comprometimento por parte dos respondentes com relação a qualidade das respostas.

3.4.2 As perguntas

As perguntas que compuseram o formulário da pesquisa, utilizado para a coleta

dos dados, foram fruto do estudo prévio da bibliografia identificando-se as

proposições a serem confirmadas ou não, e incluiu os aspectos que o pesquisador

julgou serem relevantes para a compreensão do atual estágio do uso de EIS dentro das

maiores empresas americanas e brasileiras.

3.4.2.1 Informações Gerais

Para facilitar a melhor identificação das empresas e dos respondentes o

formulário investigou na primeira seção a empresa com relação a:

• seu porte;

área de atuação;

quantidade de funcionários;

faturamento e

quantidade de níveis gerenciais.

•
•
•
•
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3.4.2.2 O EIS na empresa

Na segunda seção do formulário enviado identificou-se inicialmente qUaiS

empresas possuíam e quais não possuíam EIS. A seguir passou-se a identificar outros

pontos como:

• tipo de desenvolvimento utilizado;

• fornecedor da ferramenta;

• nível de utilização;

• satisfação;

• ano do início do projeto;

• status da conclusão;

• efetiva incorporação pela empresa;

• nível hierárquico do usuário;

• se foi empregado algum estudo de relação custo/beneficio;

• qual o custo total do projeto;

• qual o nível hierárquico do patrocinador;

• qual a percepção quanto a utilidade do investimento;

• quem coordenou o projeto e

• se foi obtido sucesso na primeira tentativa.

3.4.2.3 Características do EIS

Apesar de serem consideradas uma simples referência histórica, foi efetuada

uma identificação das características presentes nos EIS em uso pelas empresas.
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o objetivo foi v~dar ou refutar características apregoadas por fornecedores

como sendo essenciais a um EIS, como por exemplo:

• ambiente Windows;

• videoconferência;

• touch-screen'";

• atualização em tempo real;

• tempo para implementar melhorias;

• uso de hipertexto;

• consolidação;

• agenda integrada;

• drill-down19 de informações;

• correio eletrônico;

• informações externas;

• simulações e

• outras características que o executivo viesse a julgar importante.

3.4.2.4 Principais benefícios percebidos

A percepção dos executivos com relação aos benefício advindos do uso do EIS

foi investigada de forma que se pode comprovar a maioria dos benefícios preditos por

outros pesquisadores.

18 Touch serem: tela de toque.

19 Dri/l rfowl1'. aprofundamento.
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Foi preparada uma lista de 10 benefícios a serem confirmados pelos executivos

permitindo-lhes acrescentar espontaneamente qualquer outro benefício que avaliassem

como relevante e que não tivesse sido relacionado pelo pesquisador.

Deste modo pôde-se estudar a percepção dos respondentes para benefícios

quanto:

• a economia de tempo despendida em reuniões;

• criação de transparência nos processos;

• melhoria no fluxo de informações;

• agilidade na tomada de decisões;

• eliminação de redundâncias e incoerências;

• ampliação do controle e acompanhamento de tarefas;

• análise e avaliação de tendências;

• confiabilidade das informações;

• unificação das informações e

• vantagem estratégica ao difundir um novo modelo organizacional.

Os benefícios foram então classificados por ordem de importância pelos
respondentes.

3.4.2.5 Dificuldades na implementação

O pesquisador procurou confirmar se eram comuns as dificuldades de

implementação.
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A pesquisa também abordou as principais dificuldades conforme apontadas

pelos autores e pesquisadores de EIS de modo a permitir sua comprovação ou

negação para o universo selecionado para a pesquisa.

Foram então relacionadas doze dificuldades para que fossem assinaladas

aquelas que puderam ser percebidas pelos respondentes ao implementarem o EIS em

suas empresas. São elas:

• resistência política;

• falta de patrocínio;

• coordenação fraca;

• tecnologia inadequada;

• orçamento disponível;

• escassez de tempo;

• equipe técnica sem visão empresarial;

• usuários sem conhecimento técnico;

• dificuldade em aprender a usar o EIS;

• falta de objetivos empresarias claros;

• atrasos no cronograma e

• outras dificuldades.

De forma semelhante às questões sobre os benefícios, as dificuldades também

foram classificadas de modo a identificar as três maiores dificuldades encontradas

pelos respondentes ao implementarem o EIS.

" .' -- ~
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3.4.2.6 Mais investimentos em TI

A última seção do formulário concedeu oportunidade aos respondentes de

comentarem e fazerem sugestões de forma livre e identificou quais deles teriam uma

predisposição a realizarem mais investimentos em Tecnologia de Informação após

uma experiência bem sucedida com um EIS.

3.5 Taxa de retorno: boa amostra

As taxas de retorno das duas pesquisas enviadas foram muito maiores do que

as taxas esperadas tendo em vista que não foi feito nenhum contato prévio ou

posterior com os respondentes. Acredita-se que a credibilidade das instituições,

EAESP /FGV20 e UT21, e o pouco tempo requerido para responder o questionário

aliado ao interesse dos respondentes em receberem um resumo das respostas podem

ter sido os principais fatores para a boa taxa de retorno.

zo EAESP/FGV - Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas é considerada a escola ,_/
numero 1 em administração de empresas na América Latina e está incluída entre as 20 melhores Escolas de Administração
do mundo pela Stem Schoo/ ofBusiness ofNew York University [GVCONSULT97í.

21 UT - University ofTexa.r at Austin é considerada uma das 5 melhores escolas de Monogement I'!formotion Systems da América do
Norte [USNEWS93).
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3.5.1 Estados Unidos

A versão em inglês da pesquisa foi enviada a 994 executivos de companhias

americanas, preferencialmente ao CEO - Chief Executive OjJicer e ao CF022 - Chief

Financia! OjJicer,obtendo um retorno de 19,22%.

3.5.2 Brasil

Gráfico 2 - Taxa de Retomo da Pesquisa Americana

Return rate = 19,220/0
994

Letters sent Answers
received

A versão em português da pesquisa foi enviada a 749 executivos de

companhias baseadas no Brasil, preferencialmente ao Presidente e ao Diretor

Financeiro, obtendo um retorno de 18,56%.

22 ChiifFinancialO.fJicer. CFO é o titulo do cargo do principal executivo financeiro dentro de uma corporação.
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Gráfico 3 - Taxa de Retomo da Pesquisa Brasileira

Retorno = 18,56%

Cartas Enviadas Retorno

3.6 Dados comparados e comentários

Utilizando-se a tabulação das respostas (ver capítulo 7, Apêndices) identifica-se

a seguir algumas semelhanças e diferenças do uso de EIS no Brasil e EUA levando-se

em conta suas características, benefícios e dificuldades de implementação.

Resultados completos contendo todas as respostas tabuladas, incluindo

gráficos, encontram-se alistados no capítulo 7 na forma de apêndice.

Alguns comentários espontâneos expressos pelos respondentes foram

incluídos ao fim desta seção.
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3.6.1 Percepções semelhantes

Várias semelhanças entre as empresas amencanas e brasileiras foram

identificadas de acordo com a percepção dos respondentes. Dentre as· principais

semelhanças destacam-se as seguintes:

• A maioria das empresas pesquisadas possui de 4 a 7 níveis hierárquicos.

• Mais da metade delas desenvolveu seu EIS internamente.

• Pilo! e Comshare são os principais fornecedores.

• A maioria dos executivos respondentes usa o EIS pessoalmente.

• A grande maioria ainda mantém seu EIS em uso.

• O nível hierárquico do usuário na maiona das empresas é

predominantemente de topo.

• Mais de três quartos deles cumpriram o orçamento.

• A grande maioria dos projetos teve um patrocinador de alto nível

hierárquico.

• A maioria obteve sucesso na primeira tentativa de implantação.

• A maioria dos EIS são compatíveis com o Windows.

• A maioria não realiza atualizações em tempo real.

• Alguns já começam a empregar hipertexto e hipermídia.

• A maioria não possui agenda integrada.

• A maioria não possui simulações e não a consideram essencial.

• O principal benefício percebido é a melhora do fluxo de informações

seguida da redução do tempo necessário para a tomada de decisões.

• A maioria teve dificuldades ao implementar seu EIS.
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• A maioria esmagadora investiria mais em Tecnologia de Informação após

um EIS bem sucedido.

3.6.2 Algumas diferenças

Não foram identificadas muitas diferenças no uso de EIS no Brasil e nos EuA

de acordo com a percepção dos respondentes.

Pôde-se, entretanto identificar o seguinte:

• Enquanto nos EUA a maior dificuldade para implementação foi a

resistência organizacional, no Brasil as principais dificuldades foram os

usuários sem conhecimento técnico e a tecnologia inadequada.

• Nos EUA apenas 45% dos respondentes afirmaram estar satisfeitos com

seu EIS enquanto no Brasil este índice foi de 89%, quase o dobro.

• Outra grande diferença foi com relação a percepção de uma vantagem

estratégica ao difundir um novo modelo organizacional que foi nitidamente

notada pelos brasileiros e rejeitada pelos americanos.

3.6.3 A Pesquisa do elA

A partir de 1997 o CIA - Centro de Informática Aplicada da EAESP /FGV -

Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas,

introduziu em sua pesquisa anual, realizada desde 1989 sob a coordenação do Prof.

Fernando de Souza Meirelles, uma questão para identificar os principais

fornecedores/pacotes de EIS no mercado brasileiro.
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A pesqUlsa do CIA de 1997 [MEIRELLES97], que considerou 974 respostas

válidas, dentro de mais de 1200 empresas pesquisadas, formou uma amostra

equilibrada, bastante representativa das médias e grandes empresas nacionais de capital

privado.

Os gráficos a seguir apresentam para comparação, os resultados encontrados

pela pesquisa do CIA e pelas pesquisas conduzidas com as 500 maiores empresas

americanas e brasileiras.

Gráfico 4 - Principais Fornecedores (Médias/Grandes Empresas no Brasil, elA)
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Gráfico 5 - Principais Fornecedores (500 Maiores Empresas no Brasil)
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Gráfico 6 - Principais Fornecedores (500 Maiores Empresas Americanas)

24%'
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Pode-se constatar que a pesquisa do CLA confirma a liderança de mercado dos

produtos Lightship e Commander mesmo quando se analisa um universo maior incluindo

as médias empresas. É interessante notar que pesquisa do CLA identifica também a

presença do produto Forest & Trees com um percentual significativo de usuários no

Brasil o que não foi identificado na pesquisa com as empresas americanas.

Pode-se perceber também que no Brasil em. dois anos (95 para 97) observa-se

uma queda da proporção de usuários do Commander enquanto aumentou a proporção

dos outros produtos no Brasil. Não se pode afirmar, mas existem indícios que levam a

crer que isto está intimamente relacionado ao fato do Commander ser um produto que

surgiu numa época em que o ambiente computacional padrão era formado de grandes

máquinas, main frames, e atualmente com a popularização [MEIREU.ES97] dos

equipamentos de menor porte, como o PC - Personal Computer , foi possibilitada a

proliferação de muitas outros fornecedores e produtos alternativos para uma

quantidade cada vez maior de equipamentos de menor porte.
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Outro fato que pode auxiliar na compreensão da queda da participação do

Commander é a venda da empresa originalmente fabricante do produto, a Comshare

[COMSHARE96], para a Dun & Bradstreet que não possui mais uma presença tão atuante

no mercado brasileiro, deixando a comercialização para seu parceiro local, Andersen

Consulting, que tem dado muito mais ênfase para a implementação de pacotes

integrados de gestão empresarial como o R/3 da SAP23, que possui um módulo de

EIS incluído no produto, do que para a implantação de um produto especifico apenas

para EIS como é o caso do Commander.

3.6.4 Comentários selecionados

Alguns comentários dos respondentes foram selecionados para serem citados

anonimamente e demonstram a sensibilidade e o interesse deles para com o tema

pesquisado.

''Nós estamos muito felizes com nosso EIS".

''Nosso EIS atual é satisfatório, mas a tecnologia e a disponibilidade
de dados estão defasadas."

"Nós estamos atualmente usando nome do produto da nome da embresa
1 •

fornecedora. O produto é totalmente não amigável".

23 SAP - Systemonofyse und Progrommentwincklllng.
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"EIS aqui significa Everybody Information System24 '~

"O maior obstáculo: resistência interna à mudança. As pessoas
sentem-se desconfortáveis compartilhando dados através de uma tela
de computador ao invés de papel impresso".

"A companhia tem um grande compromisso com o uso da
informação. A ênfase está distante de um EIS e mais voltada para
aplicações mensuráveis compartilhadas pelo time gerencial".

"Uma empresa moderna tem que investir mais. Informação é uma
vantagem competitiva".

"O sistema está em implantação na nome da empresa em todo o
mundo".

3.7 Publicação eletrônica dos resultados

Todas as repostas foram agrupadas, garantindo a confidencialidade dos

respondentes, e a seguir foram disponibilizadas para consulta via Internet.

Isto foi feito para evitar-se o envio de um relatório com 17 páginas de gráficos

para cada respondente, mas ainda assim permitir que os mais interessados tivessem

acesso a todos os dados compilados.

2~ "Sistema de Informação de Todo Mundo", numa alusão ao elevado grau de dispersão do sistema dentro da empresa.
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Deste modo foi enviada uma carta a todos os respondentes agradecendo pela

participação na pesquisa e informando-lhes sobre os resultados que foram

consideradas mais relevantes. Nesta mesma carta foi informado o endereço eletrônico

onde estavam os resultados completos das duas pesquisa, www.fgvsp.br/eis. Passou

assim, o pesquisador, a ser o primeiro aluno, da Escola de Administração de Empresas

de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, a divulgar eletronicamente através da

Internet resultados de uma pesquisa acadêmica.

3.8 Hipóteses comprovadas

Os dados obtidos das respostas recebidas podem ser considerados

estatisticamente representativos do espaço amostral proposto: as 500 maiores

companhias americanas e as 500 maiores companhias brasileiras.

Em função da taxa de retorno próxima a 20% da população pesquisada pode-

se postular, de acordo com a percepção dos respondentes, o seguinte:

• Mais da metade das maiores empresas americanas e brasileiras utilizam EIS.

• Já existem muitas empresas que utilizam EIS no Brasil, apesar de serem em

um número percentual menor do que as americanas.

• O uso de EIS reduz o tempo necessário para tomada de decisão.

• A utilização do EIS aprimora a análise e avaliaçãode tendências.

• Apenas entre os executivos brasileiros foi percebida uma vantagem

estratégica advinda do uso do EIS.

• Os executivos percebem retorno dos investimentos feitos na

implementação de um EIS.
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• Os executivos americanos, em posição contrária aos brasileiros, não

consideram simulação uma característica essencial a um EIS.

• Os dois grupos de executivos apontam a tecnologia empregada como

inadequada.

• Apesar. da afirmação de que a maiona fracassa na primeira tentativa, a

maioria obteve sucesso na primeira tentativa de implantação do EIS.

• A resistência organizacional é mais crítica entre os americanos do que entre

os brasileiros.

• O sucesso de um EIS facilita novos investimentos em Tecnologia de

Informação.
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4. ALTERNATIVAS

As ferramentas de EIS classicamente usadas não se constituem na única

alternativa para o estabelecimento de um EIS.

Considerando a percepção dos executivos, identificada pela pesquisa de campo

realizada com as 500 maiores empresas americanas [DAMIANI9S] e as 500 maiores

empresas brasileiras [DA1'\'HAN 196] , pode-se observar que o tempo médio para o

desenvolvimento de um projeto de EIS acaba por ser na maiona dos casos

(especialmente americanos) um empecilho para a sua incorporação ao grupo das

ferramentas de uso diário do executivo. É interessante notar que em projetos que

tiveram um protótipo funcional mais rapidamente implementado os resultados foram

melhores porque não se perdeu o "momento" do executivo ansioso por resultados.

o tempo requerido para realização das freqüentes mudanças, típicas de um EIS

que está em uso, não são sempre tão rápidas quanto os usuários desejariam. Estas

mesmas mudanças poderiam levar apenas horas se, havendo a presença de um banco

de dados corporativo [COMPUTER96], até mesmo fisicamente distribuído [COSTA96], fosse

empregada a mesma tecnologia usada na Internet/Intranet com hyperlinks conduzindo

o usuário pelas informações a serem exploradas dentro e fora da empresa permitindo a

interação via correio eletrônico, voz ou vídeo conferência com os gerentes

responsáveis por cada informação quando dúvidas surgissem.
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Algumas empresas já começam a vislumbrar a Intranet como um arma de

gestão empresarial e como sendo a melhor maneira de disseminar as políticas e os

processos da organização [LOB096].

o que importa ao executivo, na maioria das vezes, são as informações certas

no momento certo. Isto tem sido viabilizado, também, com a adoção de Data

Warehouse25 em organizações onde as informações são consideradas um importante e

caro patrimônio da empresa, merecendo um cuidado especial dentro do planejamento

estratégico. Este cuidado é percebido nas revisões dos objetivos e da missão da

companhia objetivando adequar os processos e estrutura de sistemas transacionais a

fim de fornecer informações relevantes ao processo de gestão e expansão dos

negócios.

Pode-se considerar a abordagem sobre as ferramentas atualmente disponíveis

uma discussão com obsolescência tecnológica muito rápida, entretanto é interessante

notar, ao menos como registro histórico, que já em 1990 os executivos demonstravam

o desejo de acionarem seus computadores utilizando a voz [PALLER90] (p.216).

Já no início da década observava-se que num mundo cada vez mais

competitivo as organizações buscariam tecnologias que as ajudassem a trabalhar mais

inteligentemente e com um número cada vez menor de funcionários. Havia muito

otimismo de que com o uso de um EIS este desejo fosse mais facilmente alcançado

[p;\JLER90].

25 Doto WorehoHse: Depósito de dados.
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Acredita-se que não existe a concepção de organização global sem a presença

de um eficiente EIS. Até mesmo empresas jovens como a Dell Computers possuem

EIS para unir as informações das diversas unidades operacionais existentes ao redor

do mundo, conforme foi explicado pelo CI026 - Chiif Information O./ftcer da companhia

[DAMIA.."JI9Sb ].

Os elevados custos inerentes aos típicos projetos de EIS [DAMIANI9S] utilizando-

se as ferramentas tradicionais já possuem alternativas com custos muito mais

acessíveis. Dentre as alternativas podem-se destacar as ferramentas que surgiram em

função da Internet/Intranet e os sistemas integrados de gestão empresarial.

4.1 Ferramentas Internet/Intranet

As ferramentas que surgtram em função da Internet/Intranet não foram

criadas pensando-se em desenvolvimento de EIS, mas também prestam-se para tal

propósito.

4.1.1 Características

As ferramentas criadas para suportar a Internet/Intranet acabaram por

viabilizar a aplicação de uma série de outras tecnologias que não se encontravam

totalmente maduras por ocasião da rápida popularização e expansão do uso da

Internet. Algumas destas tecnologias são a arquitetura cliente/servidor com um cliente

26 ChiifItiformation Officer. CIO é o título do cargo do principal executivo de informática dentro de uma corporação.
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leve, o navegador [MARTINS97b], e um servidor mais pesado, o de dados e aplicações.

Outra tecnologia que desponta é a dos aplicativos baseados em objetos reutilizáveis,

que podem ser programas ou pedaços de programas de pequeno tamanho que podem

ser transmitidos do servidor de aplicações ao cliente para execução imediata.

Figura 3 - Servidor de Dados/Aplicações com Navegador

Servidor de dados e
Aplicações

Cliente com Navegador

Sobre estes pequenos programas merece menção a tecnologia JAVA da Sun e

o Active X da Microsoft [HOF96].

Destaque pode ser dado também ao último pacote de aplicativos lançado pela

Microsoft, que incorporou as principais características da Internet/Intranet,

possibilitando acesso simples e ágil à informação independentemente se ela está

residindo no computador pessoal, na rede local de trabalho do escritório ou em um

dos inúmeros servidores conectados a grande rede composta pelos computadores que

formam a Internet.

m
.-
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Recordando-se algumas das principais características de um EIS apontadas por

Rockart [ROCKART88], pode-se observarque as ferramentas originalmente desenvolvidas

para a Internet podem atender aos pré requisitos básicos:

• facilidade de uso;

• ambiente gráfico;

• escalabilidade;

• portabilidade;

• capacidade evolutiva;

• dispensa de manuais ou treinamentos sobre a utilização;

• suporte à vídeo conferência;

• múltiplas formas de atualização (em tempo real para conexões dedicadas ou

Intranets, à noite, por solicitação ou por disquete);

• rápida prototipação;

• suporte tanto a tabelas quanto gráficos com navegação por hipertextos ou

hyperlinks;

• integração com grupos de trabalhos (agenda, correio eletrônico, grupos de

discussão e listas de tarefas);

• acesso à informações corporativas internas (através da Intranet) e

• acesso à informações externas, com seleção prévia de assuntos e tópicos

relevantes através dos agentes de informações (ex. PointCast [roIN'l'97]).

Estas características podem ser consideradas viáveis usando-se exclusivamente

ferramentas que foram inicialmente projetadas para atender o mercado de usuários da

Internet/Intranet.
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Tomando-se como exemplo as ferramentas disponibilizadas pela Microsoft,

com o propósito de atender o mercado de Internet/Intranet, pode-se notar que

toma-se possível montar um EIS completo com estas ferramentas. É interessante

perceber que a medida que estas ferramentas foram disponibilizadas pela Microsoft,

outras ferramentas deixaram de receber 'atenção no que diz respeito a evolução e

criação de novas versões. Este foi o caso do MS-Open EIS [MSEIS92] que foi deixado

de lado.

Um exemplo do que é possível para a montagem de um projeto de EIS é o

conjunto das seguintes ferramentas:

Tabela 6 - Algumas ferramentas úteis

Worà .;tàxtos Microsoft

·lntemetAssistants Publicaçâovialntemet ' Microsoft

BDWeb .gatewaywww-bancode,dádos . 'Microsoft

NT sistemaoperacional/servidorde Microsoft
aplicações

Mais da metade desta lista é composta por ferramentas criadas para a Internet.

E as ferramentas restantes estão sofrendo adequações motivadas pela disseminação

do uso da Internet/Intranet.

Já na versão Office 97 de aplicativos da Microsoft [OFFICE97] observa-se que

houve uma completa incorporação dos conceitos e padrões disseminados pela
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Internet [DOBSON97] [XANDÓ97]. Outros pacotes de aplicativos, disponíveis no mercado,

Lotus e Corel, também passaram a incorporar uma melhor integração com a

Internet/Intranet [\XlJLDSTRO]\.r97]. A Microsoft é um caso que pode ser estudado em

trabalhos futuros em função da admirável capacidade, demonstrada por uma grande

companhia, em se adequar à mudanças não inicialmente previstas ou percebidas pelos

executivos.

4.1.2 Hipertexto e Hipermídia

O hipertexto pode ser considerado um dos pontos centrais da estrutura da

Internet, em especial os padrões HTTP - Hyper Text Transfer Protocole HTML - Hyper

Text Markup Language.

O termo hipertexto foi cunhado por Ted Nelson em 1965 [NELSON6S] e

contribui para a compreensão do pensamento do executivo abordado por Boone

[ROONE91].

A escrita comum é seqüencial por duas razões. A primeira porque advém da

fala que precisa ser seqüencial; e a segunda, por causa dos livros que não podem ser

convenientemente lidos a não ser que sejam de forma seqüencial. Mas as estruturas

das idéias não são seqüenciais.
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Um outro pesquisador, Vannevar Bush-", em 1945 propôs o MEMEX -Memory

Extension sugerindo que tal sistema automatizado poderia permitir a memória humana

ser aumentada através de meios mecanizados.

o hipertexto pode ser uma das bases da interface padrão de um EIS

constituindo-se no meio através do qual o executivo pode navegar pela informação

buscando explorá-la de forma análoga à exploração de uma selva, onde pode-se

observar a floresta como um todo (consolidada), árvore por árvore (agrupada) ou

folha por folha (individualizada). Este tipo de navegação sem os clássicos menus pode

ser feita através da tecnologia de hipertextos que também está presente nas

ferramentas utilizadas na Internet/Intranet.

Figura 4 - Hipertexto e Hipennídia
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27 Conselheiro de Ciência do PresoRoosevclt dos E.U.A durante a segunda guerra mundial.

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo



EIS - Executive Information Systems Altemativas 86

o hipertexto evoluiu e atualmente pode-se observar a hipermídíaw que utiliza

os mesmos conceitos de navegação por links29 unindo diferentes mídias como

imagens, sons e vídeos.

Hipertexto e hipermídia viabilizam a návegação dentro de uma base de

conhecimento [DAML\N194].

4.1.2.1 Aplicações de Hipertexto e Hipermídia

Entre algumas das aplicações para o hipertexto e hipermídia destacam-se:

• Treinamento e educação;

• Ilustração e anotação;

• Documentação on-line e

• Acesso à informações.

Estas novas formas de acesso a banco de dados calcadas em recursos de

navegação visuais podem ser parte de sistemas de bancos de dados para usuários

finais, Executive Information Systems constituem um bom exemplo de aplicação de

hipertexto e hipermídia ao acesso à informações.

28 Hipemúdia inclui conhecimento expresso em outras formas além da textual, por exemplo figuras, gráficos, som, animação,
etc..

29 Unk.r..no caso de hipertexto e hipermídia, ligação entre nós ou âncoras que permitem ao usuário sentir que pode mover-se
livremente pela informação.
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4.1.2.2 Vantagens da Hipermídia

Algumas das vantagens do uso da hiperrnídia merecem ser enumeradas, em

especial aquelas que se aprmamam das vantagens percebidas pelos executivos ao

usarem um EIS.

1. Economiza Tempo: o usuário· pode pesqwsar informações sem

preocupação com detalhes e sem ter que percorrer todo o banco de

conhecimentos.

2. Auxilia na descoberta: o usuário em geral acaba percebendo outras

associações entre informações. Isto é, as ligações indicam associações que

ele originalmente não imaginava.

3. Oferece melhor navegação e controle: permite várias formas de pesquisa

além dos tradicionais menus, das seqüências lineares e das hierarquias.

Eventualmente o usuário pode incorporar novos nós e ligações na

aplicação.

4. Viabiliza ambientes de colaboração: permite que usuários dispersos

trabalhem em colaboração elaborando trechos de textos, por exemplo

relatórios de performance para executivos, e atuando sobre a informação

visual. Estes trechos podem ser posteriormente conectados entre si.
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5. Estrutura o conhecimento: revela o relacionamento entre componentes e

objetos. Na realidade hipertexto/hipermídia constitui-se numa fonnade

representação do conhecimento e pode ser um complemento ou auxílio no

desenvolvimento de sistemas especialistas, bem como de EIS.

Figura 6 - Diagramas de Visão Global

o literatura

sistemas

aplicações
pesquisa

Disposição aleatória para sugerir não linearidade
Temas relacionados entre si
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4.1.3 Data Warehouse

Alguns afirmam que o Data Warehouse3°é a chave para a vantagem competitiva

e até mesmo que ele é indispensável para o armazenamento e disponibilização de

dados para o EIS [COQLJElR096]. Outros simplesmente dizem que o primeiro benefício

do Data Warehouse é disponibilizar informações precisas e atuais para diferentes

unidades de negócios dentro das companhias [ROCHA96].

Data Warehouse constitui-se num dos elementos que pode compor a infra-

estrutura para o EIS sendo considerado matéria-prima para a informação [ASAHIDA96].

Este tipo de infra-estrutura tem podido ser observada em projetos de EIS mais

recentes onde o EIS pode-se apresentar conectado a um Data Warehouse. Nestes casos

pode-se utilizar um eficiente mecanismo de data mining (mineração de dados) capaz de

identificar padrões associativos de eventos e relações [VERITY97] [HARBIERE96] não

previamente projetados pelos desenvolvedores destes sistemas. Um dos casos mais

citados pela imprensa é o caso da empresa Wal Mart que foi capaz, através de seu Data

Warehouse e de suas ferramentas de data mining, de encontrar uma relação entre o

consumo masculino de cervejas e a compra de fraldas. Percebeu-se que colocando as

fraldas próximas das cervejas estas tinham suas vendas aumentadas de modo a

acompanhar o volume de vendas de fraldas quando os homens faziam as compras

[COMPUTER96b].

30 Dala Warehouse: depósito de dados.
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Um outro benefício ainda mais importante advindo do uso deste novo tipo de

infra-estrutura foi a possibilidade de reduzir-se o custo com malas diretas

[CHANDLER96], porque pode-se associar o perfil dos consumidores potenciais de modo

mais eficiente evitando-se que se envie, por exemplo, uma carta sobre plano de

previdência privada para clientes potenciais que não possuem o perfil do consumidor

ideal. Isto pode economizar milhões de reais quando considera-se o custo de

impressão, manuseio e postagem de malas diretas em um grande banco de varejo. Este

foi o caso do Banco Itaú que antes de implantar o Data Warehouse costumava enviar

mais de 1 milhão de malas diretas com no máximo 2% de retorno e após o

armazenamento de 18 meses de toda movimentação de 3 milhões de clientes pode

reduzir o numero de cartas enviadas e aumentar o retorno para 30% [GUROVITZ97b].

A mineração de informações pode ser feita também através de ferramentas

Internet/Intranet que utilizam índices robotizados criando hipertextos para todas as

palavras dos documentos e informações armazenadas dentro dos vários computadores

que compõem a Internet ou a Intranet de uma empresa.

Um bom exemplo deste tipo de ferramenta de mineração de site, popular entre

os usuários da Internet, é o AltaVista [DIGITAL97] que possui além da versão global

acessível pela Internet, uma versão empresarial para uso em Intranets e também uma

versãó pessoal para uso em computadores pessoais.

É interessante notar que este t.ipomineração também tem crescido em função

da adoção de padrões de hipertextos popularizados através da Internet/Intranet.
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4.1.4 Integração

Um dos grandes benefícios possíveis com o uso de ferramentas

Internet/Intranet no desenvolvimento de um EIS é a fácil integração entre as diversas

fontes da informação dentro da empresa [COR'l1":SE96], que podem estar residindo em

diferentes plataformas operacionais ou até mesmo estar fisicamente localizadas em

qualquer lugar do universo desde que respeitados alguns padrões básicos da Internet

como o HTML e o TCP /IP- Transfer Control Protocol/ Internet Protoco/.

Figura 7 - Cliente Navegador Acessando Servidores em Diferentes Plataformas
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Deste modo pode-se ter um EIS que possibilita reunir numa única tela de

computador informações tão distantes e a princípio consideradas sistemicamente

incompatíveis como por exemplo os resultados dos lucros contábeis com a projeção

de vendas do departamento de marketing e os dados estatísticos da lucratividade e

participação de mercado dos concorrentes.

A integração de fontes distintas de informações, provenientes de diferentes

fontes externas, é apenas uma das facetas do cubo da multidimensionalidade de

integrações possíveis em um EIS baseado em ferramentas Internet/Intranet. Outro

tipo de integração pode ser observada entre as próprias pessoas, através das funções

de trabalho em grupo dentro da organização (Intranet), além da integração extra

corporativa entre clientes e fornecedores, que tem sido chamada pela imprensa de

Extranet.

4.1.5 Interface e Ferramenta Única

As ferramentas originalmente criadas para a Internet/Intranet podem também

colaborar para a padronização da interface entre o executivo e o computador, de

modo que o EIS pode proporcionar um conforto adicional ao adotar um ambiente

visual unificado, similar ao de outras aplicações, podendo assim servir de ferramenta

padrão.
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4.1.6 Comunicação

o e-mail - electronic-maif31 é apontado como sendo uma revolução dos meios de

comunicação [KINSLEY97] comparável a penetração do fax, presenciada no início da

década de 90. Outros acreditam que o e-mail vai rivalizar com o telefone e as pessoas

economizarão tempo com reuniões virtuais [Gi\TES96].

Em 1989 as pessoas deixaram de perguntar às outras se elas tinham fax e

passaram a perguntar "qual é o seu número de fax?".

Em 1990 elas começaram a se irritar e ficar incrédulas ao constatar que nem

toda pessoa atuante profissionalmente tinha um número de fax.

Do mesmo modo, 1996 é o ano em que se deixou de perguntar às pessoas se

elas tinham um endereço para e-mail, e no fim de 1997 pode-se passar a ficar irritado se

qualquer pessoa com quem se faça negócios espere comunicar-se por meios menos

práticos que o e-mail.

Ainda que se tenha lido de vários autores que o executivo tem rejeição natural

ao teclado preferindo ditar suas cartas à secretária, em pouco tempo recusar-se a

utilizar um teclado será um anacronismo tão grande quanto negar-se a falar ao

telefone.

3\ Electronic-maif. correio eletrônico.
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Correspondências eletrônicas dentro de uma organização aumentam a

eficiência em função da capacidade de comunicação assíncrona, dispensando que o

locutor e o ouvinte estejam sincronamente concentrados no mesmo assunto. Isto

pode reduzir grandemente a quantidade de interrupções telefônicas permitindo

melhorar a atenção e produtividade do executivo em relação aos trabalhos que exigem

maior concentração mental.

Por vezes tem-se apontado como sendo elemento comum ao EIS a integração

com correio eletrônico. Com ferramentas baseadas na Internet/Intranet isto é possível

podendo inclusive ultrapassar os limites físicos das paredes da companhia permitindo

comunicação assíncrona com qualquer cliente, fornecedor ou provedor de

informações críticas a gestão do negócio.

Através deste potente instrumento de comunicação é possível não somente a

troca de mensagens mas também o compartilhamento de endereços de informações

disponíveis na Internet através da criação de links (ligações) dinâmicos, no próprio

corpo da mensagem, com os endereços (URLs32 ou E-mails) dos provedores de tais

informações.

A Internet tem sido uma grande disseminadora para as comunicações assim

como o PC foi para a computação [RE1NHARDT97].

No início deste trabalho introduziu-se o conceito de que um EIS pode ser

também um meio de comunicação através do qual o executivo dissemina um modelo

32 URL - Universal Rssoune Loca/orou Umqs« Resoun» Loca/ar.
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conceitual de processos que levem aos resultados pretendidos pela organização. O e-.

mai/ [INFORMATICJ\96b] é considerado uma das ferramentas que pode ser disponibilizada

como componente de um EIS objetivando aumentar a eficiência e eficácia da

comunicação entre o executivo e o resto da organização, através da Intranet, como

também entre o executivo e parceiros comerciais, fornecedores e clientes, através da

Internet.

O e-mail, não raro, é o primeiro contato do executivo com as ferramentas de

trabalho introduzidas pela Internet/Intranet [SGANZERLA96].

Através de novos mecanismos de divulgação de informações como o chamado

WEBCASTINGJ3 [HOF97] a Internet/Intranet pode também fornecer ao executivo

informações, de acordo com áreas de interesse previamente definidas, a partir de

diferentes agências de notícias nacionais e internacionais. Estas áreas de interesse

podem apresentar-se analogamente aos fatores críticos de sucesso explorados e

mencionados por alguns autores [ROCKART88] [HURKAN91] (p. 49) [BIRD91] (p. 43).

O pioneiro neste tipo de serviço através da Internet foi PointCast [POlNT97] que

tem como parceiros de conteúdo entre outros CNN- Cab/e Neus Network, The New

York Times e Wired MagaiJne. Assim pode-se estar em contato com a avalanche de

informações disponível no mundo exterior das organizações sem ser engolido pelo

excesso delas, através da prévia seleção de quais assuntos são relevantes ao executivo.

Vale lembrar que o excesso de informações foi um dos desafios internos das

organizações que motivou o surgimento do EIS nas empresas.

33 WEBCASTING: sistema de difusão de informações via Internet.
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Também no início deste trabalho abordou-se o conceito de EIS como sendo

uma ferramenta capaz de lidar de forma eficiente com informações não só internas,

mas também externas. Uma das ferramentas úteis a um EIS na extração de

informações do ambiente externo das organizações pode ser o W'EBCASTING, como

por exemplo o empregado pelo PointCast.

Outro tipo de ferramenta de comunicação que pode ser incluída como um

adicional, para um EIS quando este pretende atuar como ferramenta de comunicação

corporativa, é a facilidade de vídeo conferência integrada. Isto já é possível hoje

também através de ferramentas que foram originalmente desenvolvidas para a

Internet/Intranet.

Numa Intranet vídeo conferência é mais viável do que na Internet em função

da disponibilidade de banda de comunicação e do atual estágio dos processadores dos

computadores pessoais que tiveram um novo salto tecnológico com a introdução do

chip MMX pela Intel [wIlDsllmM97b].

4.1.7 Desenvolvimento simplificado

Uma característica normalmente requerida em um EIS é a facilidade de

prototipação e subsequente escalabilidade para ambientes computacionais mais

robustos e complexos.

A Internet tem sido um fenômeno que cresce e se;populariza numa velocidade

superior a que um executivo mediano é capaz de acompanhar. Esta velocidade de
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expansão está também diretamente relacionada a facilidade de implementação de

sistemas de informações proporcionada pelo casamento entre banco de dados e

Internet/Intranet [\X'EBWEEK96] lembrando muito a arquitetura de três camadas onde

temos:

• numa camada inferior os bancos de dados transacionais;

• numa camada intermediária um banco de dados corporativo ou

departamental e

• numa camada superior uma interface de uso amigável capaz de navegar,

explorar, pesquisar e minerar a riqueza de informações em que se

constituem os dados transacionais armazenados e analisados segundo

novas dimensões.

Estes dados transformam-se então em informações que atuam como matéria

prima de executivos tomando decisões para condução diária dos negócios da empresa.

Pode-se considerar viável hoje desenvolver aplicações completas baseadas

exclusivamente em ferramentas Internet/Intranet e estas aplicações são ainda mais

eficientes quando se prestam a exploração de informações sem processamento

transadonal, como é o caso de um EIS.

4.1.8 Patrimônio: Programas ou Informação?

É interessante também observar o surgimento de novas funções no mercado

de trabalho para profissionais de informática, webmasterJ4 por exemplo, mas é ainda

3-1 Webmaster. administrador de sites Internet.

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo



EIS - Executive Information Systems Altemativas 98

mais relevante lembrar como se tem alterado nos últimos anos a estrutura profissional

da área.

Especialmente em decorrência da simplificação do uso do computador não se

ouve mais falar em digitadores, operadores e cada vez menos em simples

programadores.

Os programas ainda são fabricados, mas por um número cada vez menor de

especialistas que escrevem cada vez menos códigos reutilizáveis que serão conjugados

por analistas (que nem sempre são de sistemas) muitas vezes chamados de analistas de

negócios, possuindo capacidade de compreensão dos negócios e aplicando a eles

soluções parcial ou inteiramente já desenvolvidas.

Desta maneira percebe-se como os programas vão ficando cada vez mars

simples e passa-se a observar uma valorização cada vez maior da informação, que

pode ser considerada como sendo um dos grandes patrimônios de uma sociedade
digital.

A revolução da informação trouxe consigo num pnmeiro momento

turbulências provocadas pelas rupturas com os padrões antigos, mas ainda presentes,

da era industrial. Mas a democratização da informação disseminada entre outros meios

pela Internet/Intranet tornou simples e acessível ao mais comum dos mortais os

"mistérios da informática" não sendo mais essencial a presença de um "polido r de

bits" para viabilizar um projeto por exemplo de EIS.
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Continua sendo no entanto fundamental profissionais com visão dos negócios

da empresa com capacidade para compreender processos que transcendem os limites

clássicos da organização.

Estes profissionais com visao estratégica da aplicabilidade da Tecnologia de

Informação aos negócios são essenciais a um projeto de implementação de um EIS.

4.1.9 Segurança

Normalmente quando implanta-se um EIS tem-se uma preocupação natural

relativa a quem terá acesso às informações, definidas pelo executivos como sendo

integrantes do grupo dos fatores críticos [ROCK1\RT88] [BURKAN91] para o sucesso da

organização.

Tais informações já podem ser criptografadas com tamanha segurança que o

Departamento de Defesa dos EUA controla o tipo de chaves criptográficas que

podem ser comercializadas ou exportadas para outros países. Têm-se procurado

desenvolver pesquisas objetivando conceder segurança às informações trafegadas

através de mensagens eletrônicas ou armazenadas nos computadores que estão

interligados pela Internet de modo que já começam a ser vislumbrados no horizonte

soluções. Um órgão regulador pode possuir a chave mestra capaz de quebrar as chaves

criptográficas [WEY97] que podem permanecer em segurança até que questões de

ordem jurídica venham requer a violação do sigilo de tais informações.
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Lamentavelmente muitas empresas, representadas por executivos pouco

esclarecidos, ainda pensam que se ligarem seus computadores a Internet serão alvos

fáceis de jovens sedentos por descobrirem seus segredos industriais. Isto se parece

mais com um filme de ficção científica, estando longe da realidade vivida pela maioria

das empresas que de forma consciente têm tomado os devidos cuidados para o

estabelecimento de barreiras, por exemplo fire walls35, capazes de evitar intrusos.

Esta tecnologia de prevenção contra invasores que foi inicialmente

desenvolvida para a Internet também pode ser aplicada dentro das empresas nas

Intranets garantindo assim sigilo absoluto através de senhas criptografadas para

liberação de acesso às informações de um EIS corporativo, mesmo que este utilize

como infra-estrutura de comunicação a própria Internet, considerada misticamente

por alguns a rede mais insegura do mundo.

4.1.10 Um modelo de EIS alternativo

o modelo a seguir foi extraído de um caso real [D;\MI;\NJ96b] onde se nota a

intenção de introduzir um novo modelo de gestão de informações baseado em

ferramentas Internet/Intranet, sem contudo se alterar a estrutura antiga dos sistemas

transacionais.

35 Fire walls: paredes de fogo.
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Figura 8 • Um modelo baseado em ferramentas Internet/Intranet

INFORMATION SERVER
(MAINFRAME) GATEWAY _ _ _ _ _ _

CONTABILIDADE _ - - \ DRIVER D! ~B ; PÁG I INTERNE"" -- ...•"
_ - -- \ onsc __ g--I HTML I f CLIENTE'

- \ _- _-1 www 1-----1
EXPORTAÇ.'\O L-- •••• - BD Aec ss L- - I L _ .., \

r- 1_-r·_J I '.... ,,/-- -I I INTRANET
I I I
I »>: -.... I

;'" 'f"..... ""' I

DEPART,~'IE;r-.'1AL I CLIENTE \
f INTERNO'
\ I

eGA

FAT

ETC.

LEGENDA
ATUAL

- - - FUTURO

" t'" '"---CÁLCULO.XLS

cxicoros

eGO

r----I ViNCUWS

ANALITI.XLS

R ABAMEe
E IAN
L ITR
A CVMTE~"OSE T FEE

NÚMEROS O IBGER REL.ADM.
I INF. MERC.
O ETc..
S

É interessante também a solução tecnológica unificada, Internet/Intranet, que foi

adotada tanto para a disseminação interna da informação (executivos e gerentes)

quanto para a divulgação ao ambiente externo (clientes e acionistas).

4.2 Sistemas Integrados de Gestão Empresarial

Os sistemas integrados de gestão empresarial podem ser apontados como

sendo um dos caminhos mais eficientes para a integração dos dados transacionais das

empresas.
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Tem sido possível observar nos últimos anos uma explosão de vendas deste

tipo de sistema, destacando-se o R/3 da empresa alemã SAP [LOPES97], puxando junto

a venda de serviços de consultoria e treinamento relativos à implantação destes

produtos.

o mundo do EIS está em franca mutação e além das ferramentas

Internet/Intranet como alternativa às ferramentas clássicas de EIS vemos também a

incorporação do EIS dentro dos sistemas integrados de gestão empresarial.

Não é possível prever o futuro, mas pode-se perceber que o modelo atual de

EIS está em transição ao mesmo tempo em que está sendo popularizado, e não

raramente confundido, com conceitos da moda disseminados pelos vendedores de

sistemas e equipamentos.

Frente a esta transição torna-se conveniente analisar os aplicativos integrados

como séria alternativa às ferramentas tradicionais de EIS.

4.2.1 Gestão Empresarial

Um dos grandes beneficios advindo da utilização de sistemas integrados de

gestão empresarial é a integração entre os diversos processos fabris, administrativos e

financeiros eliminando redundâncias e incoerências comuns em empresas com

sistemas transacionais projetados isoladamente e posteriormente interligados.
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Em um sistema integrado de gestão empresarial observa-se que a visão

gerencial de planejamento e controle permeia todos os processos e respectivas

transações de informações, permitindo que as necessidades dos usuários de EIS não

fiquem tão distantes das operações da companhia. Em função disto foi um passo

natural a inclusão de módulos de EIS dentro dos sistemas integrados de gestão

empresarial que deste modo subiram um degrau no escopo de atuação, indo além dos

níveis operacionais e táticos, através dos sistemas transacionais e de informações

gerenciais, alcançando também o nível estratégico através do EIS, que é

essencialmente, ao menos nos conceitos clássicos [ROCKAR'l'SS] [FROLICK93] [MElRELLES94]

[MOYNlHAN93] [BOONE91], um sistema voltado para o nível hierárquico mais elevado da

organização.

Mostra-se útil rever o conceito de escopo hierárquico frente ao enxugamento e

horizontalização [DINSMORE97] dos níveis funcionais das empresas, com a introdução

de estruturas voltadas aos processos objetivando serem o mais horizontais possíveis,

não apresentando mais do que três níveis hierárquicos.

Outro fenômeno gerencial identificado mais recentemente é o aumento de

poder de decisão concedido à linha de frente das organizações - Empowerment.

[l'OFLER90]. Como a matéria prima da decisão em sua essência é a informação, torna-se

interessante distribuí-la entre um número maior de pessoas, o que também é possível

através da adoção de sistemas integrados de gestão empresarial que incluem em seu

projeto básico módulos de EIS que, por terem sido projetados em conjunto com os

módulos gerenciais e transacionais, possuem uma maior integração com o modelo

mental do executivo que define e norteia os processos da companhia.
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4.2.2 Sistemas Integrados

Pode-se observar de forma marcante no final da década de 90, em grandes

empresas, a implantação de sistemas integrados de gestão empresarial [MEIRELLES97].

Desde os primeiros degraus da escada da informatização das empresas

[MEIRELLES90], que passam necessariamente pelos processos manuais e posteriormente

pelos automatizados, tem-se como objetivo final a integração.

Inicialmente esta integração uniu os vários departamentos funcionais e mais

recentemente ligou os processos empresariais de modo a suportar o planejamento,

organização, direção e controle das atividades que irão produzir os resultados de

acordo com as premissas dos acionistas e controladores das companhias.

Pode-se observar que ao se implantar um EIS numa empresa que já está com

um alto grau de automatização, mesmo com a integração de seus sistemas, não se

possui armazenado nos bancos de dados transacionais os elementos necessários para a

produção da informação integrante do grupo dos fatores críticos de sucesso

[ROCKART88] [BURKAN91] definidos pelos executivos da companhia. Isto pode ocorrer

basicamente em função de dois fatores: o não envolvimento dos altos executivos no

planejamento dos sistemas transacionais e a constante evolução das técnicas gerenciais

que levam à novas necessidades de informação para a adequada condução dos

negócios.
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[ROCKART88] [BURKAN91] definidos pelos executivos da companhia. Isto pode ocorrer

basicamente em função de dois fatores: o não envolvimento dos altos executivos no

planejamento dos sistemas transacionais e a constante evolução das técnicas gerenciais

que levam à novas necessidades de informação para a adequada condução dos

negócios.

Com o uso de sistemas integrados que contemplam as necessidades de

informação do executivo através do EIS pode-se estruturar melhor as bases de dados,

sendo o Data Warehouse, ao menos no presente, uma excelente solução para a

estruturação do lado do servidor utilizando-se arquitetura c1ient/sener para o

desenvolvimento destes aplicativos integrados de gestão empresarial. Deste modo

espera-se também evitar as armadilhas do ambiente de negócios mutante que requer o

emprego de técnicas gerenciais não previsíveis no início, através da interoperabilidade,

escalabilidade e adaptabilidade dos sistemas que pode ser ainda mais facilitada com

técnicas de programação orientada a objetos permitindo o intercâmbio de partes de

um programa sem exigir a recriação de todo o sistema.

Outra tendência do final da década de 90 entre grandes empresas no

desenvolvimento de EIS é a não mais utilização do acesso direto às bases de dados

transacionais, utilizando-se hoje em dia bancos de dados intermediários, Data

Warehouse por exemplo, que permitem que o EIS seja alimentado pelas informações

transacionais sem contudo acessá-las diretamente. Isto elimina um dos problemas mais

comuns no EIS clássico que era justamente o tempo de resposta lento, que acabava

algumas vezes por inviabilizar o uso do EIS pelo executivo.
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o ERP - Enterptise Resource Planning System, como muitos fornecedores e a

imprensa em geral se referem aos pacotes integrados de gestão empresarial pode

possuir módulos de EIS aproveitando a estruturação do Enterprise Data Model, que é

desenhado em torno dos grandes processos operacionais corporativos como vendas e

finanças, de modo a se estruturarem em uma arquitetura de três níveis:

• o primeiro nível inclui os dados operacionais da empresa que alimentam o

Data ~arehouse,

• o segundo nível é o Data ~arehouse, um grande depósito de dados

históricos detalhados e

• o terceiro nível composto pelos Data Marls [COl'VIPUTER96c], é otimizado para

consulta de cada comunidade de usuários.

Figura 9 - Arquitetura de três níveis

Bancos de Dados Transacionais Interface de uso amigável
(ex. navegador)

Banco de Dados Corporativo ou
Departamental

Em resumo, tem-se os dados operacionais correspondendo aos sistemas

transacionais clássicos, o Data ~arehouse no lugar de um grande banco de dados

corporativo ou departamental e o Data Mar: que pode estar integrado a uma interface

amigável como um navegador compondo o módulo da típica interface de EIS.
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Este tipo de arquitetura reflete a disseminação da informação entre um número

cada vez maior de usuários em empresas que possuem cada vez menos níveis

hierárquicos. Isto acaba por equacionar um dos desafios mais críticos tanto em

projetos de EIS quanto de DSS - Deasion SUPPOrl Systems que é a qualidade dos dados

que são processados e agregados para otimizações multidimensionais de informações

relevantes.

Encontra-se também uma corrente de desenvolvedores e fornecedores de EIS

e DSS que consideram as planilhas de cálculo (ex. Excel) uma fonte importante de

dados, enquanto outros consideram as planilhas extremamente vulneráveis devido a

dependência artesanal de pessoas e a não integração totalmente dinâmica com os

dados reais das operações da companhia, o que pode acabar por enfraquecer o

impacto sobre os métodos de gestão das empresas e seus resultados.

Para as empresas que ainda não remodelaram seus processos, os pacotes

integrados de gestão empresarial podem ser uma boa alternativa, lembrando-se

entretanto que eles sozinhos não resolvem os problemas crônicos de empresas que

não se profissionalizaram com a visão de uma economia globalizada, tendo

concorrentes talvez geograficamente distantes mas comercialmente onipresentes

através . dos avanços das telecomunicações, destacando-se entre outros, a

popularização da Internet, o uso cada vez mais freqüente de vídeo conferências e a

intensa disseminação da telefonia convencional e celular.

Além disso observa-se também que a informática, telecomunicações e televisão

convergem para uma unificação de proporções e efeitos ainda não totalmente
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previsíveis. Cable-modems36 [FINNERAN96] [WEBWEEK96b] podem V1t' a ser um

eletrodoméstico tão comum, tanto em residências quanto em escritórios, como é hoje

o vídeo cassete. Este será, talvez, o equipamento da informação (itifôrmation appliance)

[SAGER96] que terá o lugar de destaque na sociedade digital e que pode despontar num

futuro não muito distante, lembrando-se de que o valor essencial ainda está na

relevância da informação e não no equipamento ou no meio que a transmite.

36 Cable-Modems são semelhantes aos modcms de computador, diferenciando-se apenas pelo fato de serem conectados ao cabo
da companhia de TV a cabo ao invés da linha telefônica.
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5. QUESTÕES ABERTAS

Mostra-se útil ressaltar que a pesquisa apresentada não é 100 % imune ao

chamado viés de correlações ou vício do espaço amostral, o que talvez poderia ter sido

evitado utilizando-se um formulário de pesquisa mais longo o que entretanto exigiria

mais tempo dos respondentes comprometendo-se assim o bom índice de retomo de

respostas espontâneas, onde reside o principal mérito dos resultados alcançados.

Espera-se que os dados básicos desta pesqUlsa possam ser cruzados com

futuros trabalhos envolvendo coleta de dados de campo que poderão demonstrar

imperfeições e eventuais falhas metodológicas.

Assim como as tecnologias emergem e sucumbem rapidamente as conclusões

aqui apresentadas também podem tomar-se obsoletas ou equivocadas com o passar

do tempo.

5.1 As ferramentas tradicionais

Não se tem uma bola de cristal infalível para previsões futuras, mas alguns

pontos merecem atenção neste fim do século..

Visto que a tecnologia foi considerada, de acordo com a percepção dos

respondentes da pesquisa, como sendo inadequada pode-se supor que as atuais
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ferramentas em uso não continuarão dominando o cenário na próxima década.

Acredita-se que as atuais ferramentas serão em grande parte substituídas, em novos

projetos, por tecnologias emergentes como as utilizadas na Internet/Intranet e pelos

pacotes integrados de gestão empresarial que possuem módulos de EIS.

As ferramentas que foram desenvolvidas para a Internet/Intranet,

especialmente a WWW - World Wide Web, a parte gráfica da Internet que pretende

prover acesso fácil e simples a grandes volumes de informações disponíveis nos

diversos computadores espalhados pelo mundo, são tão ou ainda mais úteis aos

executivos no que diz respeito ao excesso de dados espalhados em diferentes

computadores dentro de suas organizações que podem de forma análoga serem

pesquisados através de Intranets.

Estas ferramentas não surgiram para criação de um EIS mas podem

desempenhar de forma adequada tal função quando analisadas à luz dos dados

coletados pela pesquisa de campo que identificou características e benefícios de um

EIS. Tais ferramentas podem proporcionar um acesso simples e ágil às informações

tanto do ambiente interno quanto externo das organizações, o que também se

constitui numa necessidade não satisfatoriamente atendida pelas ferramentas

tradicionais de EIS [DAMIANI96].

Outra tecnologia que corrobora a idéia de que as ferramentas específicas

deixarão de ser a base dos novos projetos de EIS é a tecnologia chamada Data

Warehouse, que proporciona uma melhor infra-estrutura, onde bancos de dados

corporativos são criados com uma visão informativa, sobre o qual páginas em HTML
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- Hyper Text Mark-up Language podem ser conectadas permitindo a exploração destes

repositórios de dados por pessoas sem nenhum conhecimento técnico.

É interessante apontar que assim como as ferramentas específicas para EIS

podem deixar de ser a base dos novos projetos de EIS, o atual HTML e os Data

Warehouses também poderão a qualquer momento serem substituídos por outras

tecnologias que possam melhor atender as necessidades da comunidade de usuários.

A Tecnologia da Informação sempre foi marcada por constantes mudanças e

não se acredita que os aspectos técnicos aqui abordados sejam eternos, servindo

entretanto de uma importante análise .histórica e temporal de como são utilizados e

desenvolvidos os EIS ao final do século XX e de como poderá ser no futuro.

5.2 Temas para trabalhos futuros

Acredita-se que muitos pontos foram levantados com a pesqUlsa podendo

merecer estudos complementares no futuro, mas apresenta-se de forma clara a

necessidade de realizar pesquisas com o propósito de estudar o uso dos Sistemas

Integrados de Gestão Empresarial entre as maiores empresas americanas e brasileiras

avaliando-se a intensidade da substituição dos EIS tradicionais pelos módulos de EIS

que acompanham este tipo de pacote.

Outro ponto que merece relevância para trabalhos futuros é o estudo através

de pesquisa de campo ou estudo de casos dos benefícios do uso de ferramentas

originalmente desenvolvidas para Internet/Intranet no desenvolvimento de soluções
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estratégicas para executivos. Pode ser muito interessante pesquisar com o propósito de

avaliar e comparar a interface gráfica Windows, que tem sido o padrão desta década,

com a interface alternativa, o navegador, que utiliza links de hipertexto e hiperrrúdia ao

invés de Ícones e janelas.
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6.ABSTRACT

This work presents the main aspects regarding the use of Executive

Information Systems among the largest American and Brazilian companies, including

the executives perception about it. That was done via two surveys: one conducted in

The United States of America, supported by Graduate SchooI of Business of The

University ofTexas at Austin and another one conducted in Brazil supported by Escola

de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vat;gas. The surveys are

identical and the answers have great similarity showing in a clear way the

popularization of the EIS use among Iarge organizations.

New organization standards change and constant technological innovations are

starting to draw a new future for this kind of system that targets to supply the

executives with qualified, selected and consolidated information, considered by them

as critical components for the business strategic guidance.

At the late 90's it is possible to note the popularization of the Internet/Intranet

and the ERP - Enterprise Resource Planning systems influencing the EIS expansion

inside organizations.

According to the executives' perception, showed by the survey answers, they

are satisfied with the results although they consider the technology used for the EIS

implementation expensive and inappropriate.
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Is has been seen a great new technological revolution calied Internet. The tools

that were developed to enable this new changing wave have already been incorporated

by the organizations in the so-calied Intranets and Extranets. Independently of the

name used it is relevant the fact that ali of it is also based on the hypertext concept

with links aliowing navigation through the information in a non-sequential way.

Structuring electronic information pages, connected to corporate transactional

databases, ir is possible to obtain the typical EIS results in a much easier and simplified

way, with a very reduced cost compared to a regular EIS project cost. It deserves

special attention the fact that this kind of tool enables a unique and standard interface

for the user to communicate with the computer.

Another relevant point is the advent of the ERP - Enterprise Resource

Planning systems that incorporates the EIS into the software package. It makes

unnecessary to buy or develop a new system that later might be connected,

dynamicaliy or via importation routines, exporting or converting data to an
\.

intermediate database considered strange to the process at ali.

This kind of native integration for EIS included in an ERP solves, partially, one

of the biggest challenges regarding the implementation of information systems

targeted to top executives, which is the data collection to feed the EIS in order to

avoid content divergences and information misinterpretations.

It is possible to anticipate a strong trend towards the end of the traditional

expensive EIS that might be substituted by tools previously developed for the
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Internet/Intranet or by the ERP which in a very first moment targeted the transaction

systems substitution in order to integrate them.
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7. APÊNDICES

7.1 A pesquisa americana

7.1.1 A carta
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COLLEGE AND GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS

THE UNIVERSI1Y OF TEXAS AT AUSTIN

Department of Management Science and lnformation Systems
CBA 5.202' Austin, Texar78712-1175 '(512)471-3322' FAX (512)471-0587

May 15, 1995

Mr. «CEO Firt Name» «CEO Last Name»
Chief Executive Officer
«FULLNAME»
«ADDRESS»
«CITY», «STATE» «ZIP»

Dear Mr. «CEO Last Name»:

My name is Wagner Damiani and I am a Ph.D. candidate from Fundação
Getúlio Vargas in São Paulo, Brazil. I have been here in Austin, Texas, for the
past 4 months where I am supported by The University of Texas as a Visiting
Scholar. .

We are currentIy working on a project to identify some of the factors that
go into the implementation of Executive Information Systems - EIS. To collect
your valuable infonnation and to identify criticai issues for EIS implementation, I
have sent you the attached brief, 5 - minute, questionnaire along with a self-
addressed envelopefor your convenience.

Your answers are confidential and after the survey has been analyzed and
incorporated into my dissertation, a summary of the results will be sent to you. I
hope to be able to contact you after the survey. Ir you have any questions or
comments in the meantime please feel free to contact me.

Once again I thank you for your willingness to assist in this questionnaire.

Sincerely yours,

Wagner B. Damiani

USA Brnzi1

Phone
Fax
Cellular
Internet

(512) 471-3322
(512) 471.()j87
(512) 415-5707
wagner@CCwf.cc.utexas.cdu

55 11 842-6854
55 11843-1815
55 I t 982-6048
wdamiani@caesp.fgvsp:br

Escola de Administração de Empresas de São PauloFundação Getúlio Vargas
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7.1.2 O questionário
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Executive Information Systems - EIS

General Information:
Organization name: _
Address: _

City: State: ZIP: Phone: Fax; _
Area: O Manufacture O Retail O Service O Public Service Type of Business.; _
Name of person providing information: _

Title: O CEO O VP O Director O other: _

Employees: O <10,000 010,000 - 49,000 O> 50,000 Leveis of management: O <4 04 - 7 0>7
Approximately annual Revenues (US$ millions): O < 1,000 O 1,000 - 9,999 O 10,000- 49,999 O> 50,000

Your Organization's EIS:

Does your organization have an EIS? O yes O no Internally developed? O yes O no O partially
Supplier: _

Do you yourself use the EIS? O yes O no O sometimes Are you satisfied? O yes a no O somewhat

Year project began: O before 85 O 85 O 86 O 87 O 88 O 89 O 90 O 91 O 92 O 93 O 94 095
Concluded? O yes O no Length of project development: (months): 0<3 03 -12 O> 12
Is it still in use? O yes O no How many people use the system? 0< 10 010 - 50 O> 50
What is the levei of rnanagement for the typical EIS user in your organization? O top O middle O lower

Was there a costlbenefit study before beginning? O yes O no Did you stay within budget? O yes O no

Total project cost (US$ millions): 0<0,1 00,1 - 0,49 00,5 - 0,99 01 - 2 O> 2
Management levei of project's sponsor: O top O middle O lower

Was it worth the money invested? O yes O no

Who coordinated the project? O Information Technology department O Business Unit 0 _

Was the EIS successfully implemented on your first try? O yes O no

EIS Features:

Windows cornpatible: O yes O no Supports video conference: O yes O no
Interface: O keyboard O mouse O touch screen O voice activated O other: _

Updates: O in real time O at night O by request O by importing disks

Were changes or new features added after the project was started: O yes O no

How long, on average, does each change take (days): 0<15 015 - 30 O> 30
Displays: O text O tables O graphs O hypertext O hypermedia O other: _

Does it consolidate data: O yes O no O partial Does it include agenda planners: O yes O no

Does it allow for detailed searches: O yes O no O partially

Does it have electronic mail: O yes, externai O yes, internai O no Access to Internet: O yes O no

Access to externai information (e.g. news, stock market, etc.): O yes O no

Allows simulations: O yes O no Do you consider simulations essential: O yes O no
Olher features considered important:

C 1995 Wagner Bronze Damiani , BRASIL Fax 55 (OH) 843-1815, USA Fax 001 (512) 471-0587, e-maíl: wagner@ccwf.cc.utuas.edu
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Executive Information Systems - EIS

Benefíts from your EIS:

1. Saved time spent in meetings: O yes O no 2. Allowed process operationstransparency:O yes O no
3. Improved information flow within organization: O yes O no
4. Reduced time needed to make decisions: O yes O no
5. Eliminated redundantand incoherent data: O yes O no
6. Enhanced control and follow-up for delegated tasks: O yes O no
7. Improved trends and evaluation analysis: O yes O no
8. Improved accuracy of information:O yes O no 9. Brought information together: O yes O no
10. Created a strategic advantage based on the new organizational model: O yes O no
11. Other benefits:

Using the numbers from the items above, what are the three greatest benefits?

First Benefit:O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 O 7 O 8 O 9 O 10 O 11
Second Benefit: O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 O 7 O 8 O 9 O 10 O 11
ThirdBenefit:01 0203040506070809010011

About your EIS implementation: (check ali that a Iy)

Were there difficulties in implementing the EIS? O yes O no If yes, why?
O 1. organizational resistance O 2. lack of sponsorship O 3. poor coordinationO 4. inappropriate
technology 05. budget available O 6. time constraints 07. technical team did not have organizational
vision O 8. users without technical knowledge O 9. hard to leam how to use the EIS O 10. lack of
organizational objectives O 11. project schedule delays O 12. other problems:

Using the numbers associated with the di:fficulties above, what were the three greatest difficulties?

Mostdifficult:01 0203040506070809010011 012
Secondmostdifficult:01 0203040506070809010011012
Third most difficult: O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 O 7 O 8 O 9 O 10 O 11 012

Comments and suggestions (use other sheet ofpaper if necessary):

Would you feel comfortable investing in more InformationTechnologyafter a positiveexperience with EIS?
Oyes Ono

(;I 1995 Wagner Bronze Oamiani , BRASIL Fax 55 (011) 843-1815, USA Fax 001 (512) 471-0587, e-mail: tvagner@ccwfcc.utexos.edu 2
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7.1.3 Respostas e gráficos
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SAMPLE INFORMATION

LeUers sent 994
Answers received 191 19,22% Return rate = 19,22%
Don't answer surveys 34 17,80%
Valid answers 157 82,20% 994
Have EIS 100 63,69%
Don't have EIS 57 36,31% 1000

900

EIS use
800
700

Don't have 600
EIS 500
36% 400

300
200
100

o64% Letters sent Answers received

GENERAL INFORMATION Area

Area
Public Service

3%
Service

valid answers 79 37% %

Manufacture 41
Retail 7
Service 29
Public Service 2 9%

Title

valid answers 91 Who answered?
CEO

CEO 4 4%
VP 33 VP

Director ·21 37%
Other 33

23%
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Valid Answers

< 10000
10000-50000
> 50000

valid answers

valid answers

<1000
1000-9999

9999-49999
>50000

Employees

96

18
48
30

Employees

< 10000
> 50000

10000-5000
50%

Leveis of Management ,-------------------------,

72

<4
4-7
>7

3
53
16

Leveis of Mall!lQement

Annual Revenues (US$ millions)~--------------------~
96

3
41
21
31

Anual Revenues (~~~omillions)
3% 1000-9999~---
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YOUR ORGANIZATION'S EIS Internally Developed

Internally Developed
Partially

30%

Valid answers 94

Yes 57
No 9
Partially 28 Yes

60%
10%

Supplier

Supplier
valid answers 50

Pilot 12
Comshare 12 Others

Pilot

IBM 5 24%

IRI 4
Hyperion 3
Microsoft 2
Lotus 2
Others 10

8% IBM 24%
10%

Do you yourself use theEIS?

valid answers

Yes
No
Sometimes

Are you satisfied?

valid answers

Yes
No
Somewhat

94

No
14%

Do you use it yourself? ..

57
13
24

83

o

Somewhat
Are you satisfied?

37
12
34

No

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo
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Year project began?

25 Year project began
valid answers 97

19 20
>85 6 20
85 4
86 O 15 14
87 5
88 5 10
89 3 10

7
90 10 6 5 5
91 7 5 4 4
92 14
93 19 O
94 20 >85 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
95 4

Concluded?

Concluded
valid answers 91

Yes 60
No 31

Project lenght (months)

valid answers 85

<3
3 -12

> 12

4
37
44
85

Project Lenght (months)
<3
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Is it still in use?

valid answers

Yes
No

91

90
1

How many people use the system?

valid answers

Management levei

valid answers

top
middle
lower

89

<10
10 - 50

>50

8
39
41

Is it still in use?
No
1%

126

lower

100

71
53
14

How many people use the EIS
<10
9% 10 - 50----

> 50
47%

Was there a cosUbenefit study before beginning?~----------------------------------------.
valid answers

Yes
No

93

29
64

User management levei

80
60
40
20
o
top middle

No
69%
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Did you stay within budget?

valid answers 68

Yes
No

56
12

Total project cost (US$ milions)

valid answers 87

< 0.1
0.1 - 0.49
0.5 - 0.99

1 - 2
>2

28
23

6
18
12

Management levei of project sponsor

valid answers 97

top
middle
lower

83
13
1

Was it worth the money invested?

valid answers 91

Yes
No

82
8

Acomplished the budget?
No

127

Fundação Getúlio Vargas

Project Cost (US$ millions)
>2 < 0.1

1 - 2
21%

7%
26%

Sponsor Levei
lower
1%

middle
13%__ --r1

Did it pay back?
No
9%

Yes
91%
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Who coordinated the project?

valid answers

IT department
Business Unit
IT & BU together
Finnance/Acct Dept
Planning Dept.

100

67
14
8
9
2

128

Planning Dept.

Finnance/Acct Dept

IT & BU together

Business Unit

IT department

Project Coordinator

o 10 30 50 60 7020 40

Was the EIS successfully implemented on your first try?

valid answers

Yes
No

92

Yes
72%

Success on first try?

No
28%

66
26
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EIS FEATURES

Windows Compatible?

valid answers 98

Yes
No

76
22

Supports video conference?

valid answers 91

Yes
No

4
86

Interface?

valid answers 100

Keyboard 66
Mouse 84
Touch Screen 5
Voice Activated 1

other O

Updates

valid answers 100

Real time 17
At night 79
By request 19
Disk import 8

Windows compatible?
No

Vídeo Conference?
Yes

Interface

100
80-1------
60
40
20o

Mouse Touch Screen Voice
Activated

Keyboard

Updates

100

50

o
Real time At night By request Disk import

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo
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Were changes or new featuers added after the project was started?

valid aswers 97

Yes
No

91
5

Changes after started?
No

How long, on average, does each change take (days)?

valid answers 92

<15
15 - 30
>30

34
36
22

Changes delay (days)
> 30 <15

39%·

Displays

valid answers 96 Displays·

100
Text 85 90
Tables 87
Graphs 89 80
Hypertext 12 70
Hypermedia 1 60
other 3 50

40
video audio 1 30

reports 1 20
maps 1 10

o
,(,.0-f> I':> :$::-~ tp-f> ~'b- 0~

~0 ~'b-ç, ~0 &S',(,.'li 0 -<-~0 -<-~0
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Does it allow for detailed searches?

valid answers 97 Partially
Drill Down capability

28% Yes

Yes 47
No 23
Partially 27

24%

Does it have electronic mail? Electronic Mail Externai
No

valid answers 90

Externai 21
Internai 22
both 3
No 44 both 24%

3%

Does it consolidate data?

valid answers

Yes
No
Partially

Does it include agenda planners?

valid answers

Yes
No

97 Data consolidation
No Partially
8% 7%82

8
7

90
Agenda planners

Yes

12
78

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo
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Access to Internet

valid answers

Yes
No

77

14
63

Internet Access
Yes

No

Access to externai information (e.g. news, stock market, etc)

valid answers

Yes
No

Allows simulation

valid answers

Yes
No

Do you consider simulations essential?

valid answers

Yes
No

Other features considered importants

96

43
53

93

17
76

92

26
66

Externallnformation

No

Yes
45%

Simulations Yes
18%

No

Fundação Getúlio Vargas
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BENEFITS FROM YOUR EIS

Saved time spent im meetings?

valid answers

Yes
No

Allowed process operations transparency?

valid answers

Yes
No

91

49
42

78

37
41

Saved meetings time

Improved information flow within organization?

valid answers

Yes
No

95

87
8

Improved Information FlowNo
8%

Reduced time needed to make decisions? r----------------------------------------,
valid answers

Yes
No

74
21

95 Reduced time to make decisions
No
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Eliminated redundant and incoherent data?

valid answers 94

Yes
No

62
32

Eliminated redundat and incoherent
data

Enhanced contrai and follow up for delegated tasks?

valid answers 94

Yes
No

55
39

Improved trends and evaluation analysis?

valid answers 96

Yes
No

82
14

Improved accuracy of information?

valid answers 94

Yes
No

64
30

Enhanced control and follow up

Yes
66%

Improved trends and evaluation
No analysis

Yes
59%

Improved Information accuracy

Yes
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Brought Information together?

valid answers 89

Yes
No

84
5

Brought 11grmation Together

Yes
94%

Created a strategic advantage based on the new organization model?

valid answers 88

Yes
No

30
58

Other benefits valid answers

Strategic advantage gained

No
66%

Yes

17
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WHAT ARE THE THREE GREAT BENEFITS?

valid answers 93

1st 93

improved information flow within orqanization
reduced time needed to make decisions
brought informatíon together
improved trends and evaluation analysís
other benefits
eliminated redundant and incoherent data
saved time spent in meetings
alowed process operations transparency
improvedaccuracy of information
created a strategic advantage based on the new organization model
enhanced control and follow up for delegated tasks

41
15
11
10
6
3
2
2
2
1
O

2nd 93

brought information together
ímproved trends and evaluation analysis
improved information flow within organization
eliminated redundant and incoherent data
ímproved accuracy of information
reduced time needed to make decisions
saved time spent in meetings
alowed process operations transparency
enhanced control and follow up for delegated tasks
created .a strategic advantage based on the new organization model
other benefits

20
18
15
14
10
8
4
2
2
O
O

3rd 89

improved trends and evaluation analysís
eliminated redundant and incoherent data
brought information together
improved accuracy of information
improvedinformation flow within organization
saved time spent in meetíngs
reduced time needed to make decisions
enhanced control and follow up for delegated tasks
created a strategic advantage based on the new organization model
other benefits
alowed process operations transparency

18
15
13
11
7
6
6
5
5
2
1
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ABOUT YOUR EIS IMPLEMENTATION

Were there difficulties implementing the EIS?

valid answers 94 No
Difficulties

Yes
No

75
19

If yes, why?

inappropriate technology
users without technical knowledge
time constraints
organization resistance
lack of organizational objectives
hard to learn how to use the EIS
lack of sponsorship
budget available
project schedule delays
poor coordination
technical team did not have organizational vision
other problerns

data related 9

31
30
28
25
18
15
14
14
13
10
9

26

What were the three greatest difficulties?

Most difficult 75

organization resistance 15
other problems 15
inappropriate technology 12
lack of sponsorship 6
time constraints 6
users without technical knowledge 6
hard to learn how to use the EIS 4
lack of organizational objectives 4
poor coordination 2
budget available 2
technical team did not have organizational vision 2
project schedule delays 1
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Second most dificult 61

time constraints
users without technical knowledge
budget available
lack of sponsorship
inappropriate technology
technical team did not have organizational vision
poor coordination
lack of organizational objectives
project schedule delays
hard to leam how to use the EIS
other problems
organization resistance

Third most difficult 48

users without technical knowledge
inappropriate technology
hard to learn how to use the EIS
time constraints
lack of organizational objectives
budget available
project schedule delays
organization resistance
lack of sponsorship
technical team did not have organizational vision
other problems
poor coordination

COMMENTS ANO SUGGESTIONS

10
10
6
5
5
5
4
4
4
3
3
2

9
7
7
5
5
3
3
2
2
2
2
1

Would you feel confortable investing in more IT after a positive experience with EIS?

valid answers 71

Yes
No

71
O

Extra comments 26

Would you invest more?

Yes
100%

138
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7.1.4 Resumo executivo enviado
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~ FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

.•••. FGV ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO

São Paulo, February 29th, 1996

EXECUTlVE BRIEFING: EIS Survey

Here you may fmd the results ofthe survey about EIS- Executive Information System that your
Company has participated in 1995.

The questionnaire was sent to 994 executives, preferable CEOs and CFOs from the list of the
largest companies ranked on 1995 For/une 500 magazine.

It has identified 64% of companies using EIS among the 191 respondents and 91% of them said
it paid back to invest on implementing an EIS.

78% of the respondents answered the EIS use has reduced the time needed to make decisions and
85% have improved trends and evaluation analysis while, unfortunately, only 1/3 have noticed a
strategic advantage based on the new organization model.

According to the answers, the major benefit identified from the EIS use is the improved
information flow within organization and the biggest difficulty implementing it was the
organization resistance because ofthe inappropriate technology.

This project has been conducted by me while a Visiting Scholar at The Graduated School of
.Business - The University ofTexas at Austin. Itis part ofthe dissertation required for the
Doctoral degree in course at Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação
Getúlio Vargas where I am a PhD Candidate.

You may frnd the complete results for this survey at the following Internet URL address:

bttp://www.fgvsp.br/eis

If you want any other information feeI free to contact me.

Once again thank you for your answers supporting this research.

Sincerely,

Wagner B. Damiani

Cellular 55 II 982-6049
Internet wdarniani@eaesp.fgvsp.br

AV. 9 DE JULHO. 2029 - CEP 01313·902 - SÃO PAULO - SP - C.P. 5534 - TEL: (011) 281-7758 - FAX (011)284-1789

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo

http://bttp://www.fgvsp.br/eis
mailto:wdarniani@eaesp.fgvsp.br


EIS - Executive Information Systems Apêndices 141

7.1.5 Publicação na Internet
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Executive Information System - EIS
EXECUTIVE BRIEFING: EIS Survey

This project has been conducted by Wagner Damiani, Ph.D. Candidate, while a Visiting
Scholar at The Graduated School ofBusiness - The University ofTexas at Austin. It is
part of the dissertation required for the Doctoral degree in course at Escola de
Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas.

The questionnaire was sent to 994 executives, preferable CEOs (ChiefExecutive
Officers) and CFOs (ChiefFinancial Officers) from the list ofthe largest companies
ranked on 1995 Fortune 500 magazine. The return rate was 19.22%

It has identified 64% of companies using EIS among the 191 respondents and 91% of
them said it paid back to invest on implementing an EIS.

78% of the respondents answered the EIS use has reduced the time needed to make
decisions and 85% have improved trends and evaluation analysis while, unfortunately,
only 1/3 have noticed a strategic advantage based on the new organization model.

According to the answers, the major benefit identified from the EIS use is the improved
infonnation flow within organization and the biggest difficulty implementing it was the
organization resistance because of the inappropriate technology.

If you want any other information feel free to contact me.

wdamiani@eaesp.fgysp.br

Survey Results:

• 19% from 994 Fortune 500 Executives answered the Survey
• 64% HAVE EIS
• 41% were Manufacture Companies while 29% Service Ones
• Title ofthe respondents
• 60% have developed internally
• Pilot and Comshare are the most used tools
• 60% of respondents use the EIS by themselves
• On1y 14% are not satisfied with their EIS
• One half of these companies have 10k to 50k employees
• More than 2/3 have 7 or less leveIs of management
• 1/3 have more than US$50k millions annual revenues
• Most of them started their EIS in the 90s
• 1/3 have not aIready concluded the EIS implementation
• More than half ofEIS took more than 12 months under development
• Almost every company has kept the EIS in use

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo
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• Only 9% of companies have less than 10 EIS users
• The EIS users are mostly top executives
• They didn't care about cost/benefit studies
• But 82% accomplished the budget
• While 14% ofthem spent more than US$ 2mi. 32% spent less than US$ 100k
• 86% Top Executives as project sponsors
• They agree the EIS has worth the money invested
o Mostly had the Infonnation Technology Department coordinating the project
• Less than·1I3 had failed on the first try the EIS implementation
• Mainly Microsofi Windows compatibility
• Most of them still doesn't have video conference support
• Mouse is the main interface
• Mostly don't have the EIS updated at real time
• Almost everyone has made changes afier the project had already started
• And, on average, it took less than 30 days for each change
• Hypertext is just beginning
• Unbelievable 8% ofthese EIS doesn't have data consolidation
o 87% doesn't have agenda planners
o Not even half of these EIS have drill down capability
• Half of these EIS doesn't support e-mail
• 18% has already access to Internet
o Although almost half of them access externaI infonnation
• They barely have simulation feature
o And most of them doesn't consider simulations essential
• More than half of them saved time spent in meetings
• 47% enabled process operations transparency
• Almost everyone have noticed the infonnation flow improvement
• More than 2/3 reduced the time needed to make decisions
• 113has eliminated redundant and incoherent data .'
• Most of them have enhanced control and follow up for delegated tasks
• More than 2/3 have improved trends and evaluation analysis
• More than 2/3 have improved infonnation accuracy
• Almost everyone brought infonnation together
• Unbelievable 2/3 didn't notice a strategic advantage
•• What is the main great benefit from the EIS?
• 80% of them had difficulties implementing the EIS
• Why did they have difficulties?
• Organization resistance was the most difficu1t
• Absolutely everyone would invest more in IT afier a positive experience with an

EIS
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7.2 A pesquisa brasileira

7.2.1 A carta

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo



EIS - Executive Information Systems Apêndices 145

~ FUNDAÇÃO GETúLIO VARGAS

~FGV ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO

São Paulo, 15 de julho de 1995

Sr. «CEO First Name» «CEO Last Name»
Chief Executive Officer
«FULLNAME»
«ADDRESS»
«CITY», «STATE» «ZIP»

Prezado sr. «CEO Last Name»:

Estamos atualmente trabalhando numa tese objetivando identificar alguns dos
fatores envolvidos na implementação de EIS - Executive Information Systems (ou
Sistemas de Apoio ao Executivo - SAE).

Para coletar sua valiosa opinião e identificar os pontos críticos envolvidos na
implantação de um EIS estamos enviando-lhe este breve questionário (5 minutos)
juntamente com um envelope selado e já endereçado para sua comodidade.

Suas respostas são confidenciais e depois que esta pesquisa for analisada e
incorporada na tese estaremos encaminhando-lhe um resumo dos resultados.
Esperamos ter a oportunidade de contactá-lo após esta pesquisa. Se tiver qualquer
pergunta ou comentário colocamo-nos à sua disposição.

Agradecemos sua boa vontade em auxiliar-nos neste questionário.

Atenciosamente,

Wagner B. Damiani

Celular 55 11 982-6049
Internet wdamiani@eaesp.fgvsp.br

AV. 9 DE JULHO, 2029 - CEP 01313-902 - SÃO PAULO - SP - C.P. 5534 - TEL: (011) 281-7758 - FAX (011) 284-1789
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7.2.2 O questionário
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Executive Information Systems - EIS

Dados da em resa:
Nome da empresa: -'- _
Endereço: _

Cidade: Estado: CEP: Telefone: Fax: _

Setor: O Indústria O Comércio O Serviços O Serviços Públicos Ramo de Atividade: _
Responsável pelas informações: _

Cargo: O Presidente O VP O Diretor O outro: _

Funcionários: O <1.000 O 1.000 - 5.000 O >5.000 Níveis hierárquicos: O <4 04- 7 0>7

Faturamento anual aproximado (US$ milhões): 0<100 O 100 - 499 0500 -1.000 O> 1.000

EIS na sua empresa:

Sua empresa possui um EIS? O sim O não Desenvolvido Internamente? O sim O não O parcialmente
Fornecedo~ _

Você usa o EIS pessoalmente?O sim O não O às vezes Está satisfeito? O muito O pouco O parcialmente

Ano inicial do projeto: O antes 85 O 85 O 86 O 87 O 88 O 89 O 90 O 91 O 92 O 93 O 94 O 95

Concluído? O sim O não Duração do projeto (meses): 0<3 03 -12 O> 12

Continua em uso? O sim O não Quantas pessoas hoje usam o sistema? O < 10 010 - 50 O> 50

Qual o nível hierárquico do típico usuário de EIS em sua empresa? O topo O médio O baixo

Houve estudo de custolbenefício antes do início? O sim O não Orçamento foi cumprido? O sim O não

Valor TOTAL do projeto (US$ mil): 0< 10 O 10 - 49 050 - 99 0100 - 249 0250 - 500 O> 500

Nível hierárquico do Patrocinador do Projeto: O topo O médio O baixo

Valeu o dinheiro investido? O sim O não

Quem coordenou o projeto: O área de informática O área de negócios O

O EIS foi implantado com sucesso na primeira tentativa? O sim O não

Características de seu EIS:

Ambiente Windows? O sim O não Permite vídeo-conferência? O sim O não
Interface? O teclado O mouse O touch screen O ativado pela voz O outro _

Atualização? O em tempo real O à noite O por solicitação O via disquete

Mudanças e melhorias foram feitas desde o início do projeto: O sim O não

Quanto tempo, em média, demora cada mudança (em dias)? 0<15 015 - 30 O> 30
Visualização em? O texto O tabelas O gráficos O hipertexto O hipermedia O outro

Consolida as informações? O sim O não O parcial Tem agenda integrada? O sim O não

Permite aprofundar-se em detalhes? O sim O não O parcialmente

Tem correio eletrônico integrado? O sim, externo O sim, interno O não Acessa Internet? O sim O não

Acessa informações externas (ex. notícias, bolsa de valores, etc)? O sim O não

Permite simulações? O sim O não Considera simulações essencial? O sim O não

Outras características que considere importante:

Wagner Bronze Damiani, Departamento: IMQ - Fax 55 (011) 284-1789, e-mall: wagner@eaespJgvsp.br
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Executive Information Systems - EIS

Beneficios do seu EIS:

1. Economizoutempo em reuniões? O sim O não 2. Criou transparência nos processos?O sim O não
3. Melhorouo fluxo de informaçõesdentro da empresa? O sim O não
4. Diminuiuo tempo necessáriopara tomada de decisões? O sim O não
5. Eliminou redundânciae incoerênciade dados? O sim O não
6. Ampliou o controle e acompanhamentodas tarefas delegadas? O sim O não
7. Aprimorou a análise e avaliação de tendências? O sim O não
8. Garantiu a confiabilidadedas informações? O sim O não 9. Unificou as informações? O sim O não
10. Proporcionouuma vantagem estratégica ao difundir um novo modelo organizacional? O sim O não
11. Outros benefícios:

Usando os números da lista acima quais os três principais beneficios em ordem de importância?

Primeiro Benefício: O 1 0203040506070809010011
Segundo Benefício: O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 O 7 O 8 O 9 O 10 O 11
Terceiro Benefício:01 0203040506070809010011

Sobre a implementação de seu EIS: (escolha todos que se apliquem)

Houveramdificuldades na implementação do EIS? O sim O não Se sim, quais?
O 1. resistênCiapolítica O 2. falta de patrocínio O 3. coordenaçãOfraca O 4. tecnologia inadequada
O 5. orçamento disponível O 6. tempo escasso O 7. equipe técnica sem visão empresarial
O 8. usuários sem conhecimento técnico O 9. dificuldade em aprender a usar o EIS
O 10. falta de objetivos empresariais claros O 11. atrasos no cronograma O 12. outras dificuldades:

Usando os números associados com as dificuldades da lista acima, quais foram as três maiores?

Maiordificuldade:01 0203040506070809010011 012
Segundamaior dificuldade: O 1 0203040506070809010011012
Terceiramaiordificuldade:01 0203040506070809010011012

Comentários e Sugestões (use folhas anexas se desejar):

Você investiria mais em Tecnologia da Informaçãodepois de um EIS bem sucedido?Osim Onão

Wagner Bronze Damiani, Departamento: IMQ - Fax 55 (011) 284-1789, e-mail: wagner@eaespfgvsp.br

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo
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7.2.3 Respostas e gráficos
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INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A AMOSTRA

Cartas Enviadas
Retorno
Em branco
Respostas Válidas
Possui EIS
Não Possui EIS

749
139

1
138

70
68

18,56%
0,72%

99,28%
50,72%
49,28%

Retorno = 18,56%

Possui EIS?

NÃO
49% SIM

51%

Cartas Enviadas Retomo

INFORMAÇÕES GERAIS

Área

respostas válidas

Indústria
Comércio
Serviços
Serviços Públicos

Título

respostas válidas

Presidente
Vice Presidente
Diretor
Outros

63

53
6
4
O

Área
Serviços

84%

67 Quem respondeu?

1
5

21
40

Presidente
1% Vice Presidente

Diretor
31%

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo
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Empregados

Respostas Válidas

< 1000
1000 - 5000

>5000

Níveis hierárquicos

respostas válidas

<4
4-7
>7

Faturamento Anual (US$ milhões)

respostas válidas 66

<100 1
100 - 499 35

500 -1000 13
> 1000 17

65

56%

> 5000

Empregados

< 1000
12%

8
36
21

58

4-7
85%

Níveis Hierárquicos
>7 <4
5% 10%

6
49
3

Faturamento Anual (US$ milhões)
<100

> 1000

100 - 499
52%

500 -1000
20%

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo
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EIS NA SUA EMPRESA Desenvolvimento Interno?

Desenvolvimento Interno? Parcial

Respostas Válidas 68

Sim 37 Sim

Não 13 55%

Parcial 18
19%

Fornecedor
Fornecedor

respostas válidas 40
Comshare Pilot

Pilot 2 5% Outros
32%

Comshare 13 Hyperion
Execplan 9 3%
Forest & Trees 3
Hyperion 1 Microsoft
Microsoft 1 3%
Lotus 1
Outros 10 Lotus

3% Forest & Trees Execplan

8% 22%

Você usa o EIS pessoalmente?

respostas válidas

Sim
Não
Algumas Vezes

Você está satisfeito?

respostas válidas

Sim
Não
Parcialmente

65

Sim
69%

Você usa o EIS pessoalmente?

Algumas Vezes
11%

Não
20%45

13
7

55

Você está satisfeito?
Parcialmente

Não 9%

49
1
5

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo
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Ano inicial do projeto Ano inicial do projeto

respostas válidas 70 18 16
16 15

14<85 2 14
85 3 1286 1
87 1 10
88 1 8 7
89 2 6
90 4 4 4

4 3
91 4 2

2 1 192 7 I-l-I93 15 o
94 14 <85 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
95 16

Concluído?

Não
53%

Concluído

respostas válidas 68

Sim
Não

32
36

Duração do Projeto (meses)

3 -12
63%

> 12

Duração do Projeto (meses)
<3
3%

respostas válidas 61

<3
3 -12

> 12

2
38
21

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo
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Nível hierárquico

respostas válidas 70 60
50

topo 55 40
médio 37 30
baixo 1 20

10
o
topo

Continua em uso?

respostas válidas 65

Sim
Não

62
3

Quantas pessoas usam o sistema?

respostas válidas 65

<10
10 - 50

> 50

11
35
19

Continua em uso?
Não
5%

154

baixo

Houve estudo de custo/benefício antes do início?,---------------------------------------------,
respostas válidas 65

Sim
Não

34
31

Quantas pessoas usam o sistema?
<10

> 50
29%

Sim
52%

54%

Nível hierárquico do usuário

médio

Estudo de custo/benefício

Não
48%

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo
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Orçamento foi cumprido?

respostas válidas 49

Sim
Não

38
11

Valor Total do projeto (US$ mil)

Respostas válidas 60

<10
10 -49
50 - 99

100 - 249
250 - 500

> 500

9
13
12
11
8
8

Orçamento foi cumprido?
Não

24%

Custo do Projeto (US$ mil)
250 - 500 < 10

1
21

23%

Nível hierárquico do Patrocinador do Projeto r-----------------------------------~
respostas válidas 68

alto
médio
baixo

61
7
O

Valeu o dinheiro investido?

respostas válidas 62

Sim
Não

60
2

Nível do Patrocinador
médio
10%

90%

Fundação Getúlio Vargas

Valeu o dinheiro investido?
Não
3%

Sim
97%

Escola de Administração de Empresas de São Paulo
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Quem coordenou o projeto?

respostas válidas

Área de Informática
Área de Negócios

65

52
13

Quem coordenou o projeto?
Área de

Área de
Informática

80%

o EIS foi implantado com sucesso na primeira tentativa?

respostas válidas

Sim
Não

62

47
15

Sucesso na primeira tentativa?

Não

76%

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo
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CARACTERíSTICAS DO EIS

Ambiente Windows?

respostas válidas

Sim
Não

Atualização

respostas válidas

Em tempo real
À noite
Por solicitação.
Via disquete

69

51
18

67

22
43
8
8

Ambiente Windows?
Não
26%

Fundação Getúlio Vargas

Atualizações

50

40
30
20
10
o

Em tempo real A noite Por solicitação Via disquete

Escola de Administração de Empresas de São Paulo
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Mudanças e melhorias foram feitas desde o início do projeto?

respostas válidas 65

Sim
Não

59
6

Mudanças após o início
Não
9%

Quanto tempo, em média, demora cada mudança (em dias)?

respostas válidas 58

<15
15 - 30
>30

33
20
5

Demora nas mudanças (dias)
> 30
9%

<15
57%

Visualizações

respostas válidas

15-

Visualização.
68

60
41
55 50
56
3 40
2
3

30
1
1 20
1

10

o
Texto Tabelas Gráficos Hipertexto Hipermedia outro

Texto
Tabelas
Gráficos
Hipertexto
Hipermedia
outro

vídeo audio
relatórios

mapas

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo
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Consolida as informações?

respostas válidas

Sim
Não
Parcialmente

Inclui agenda integrada?

respostas válidas

Sim
Não

Permite aprofundar-se em detalhes?

respostas válidas

Sim
Não
Parcialmente

Possui correio eletrônico integrado?

respostas válidas

Externo
Interno
ambos
Não

159

67

58
2
7

Não
Consolida as Informações

Parcialmente
10%

62

15
47

69

43
5

21

67

15
10
4
38

Agenda Integrada
Sim

Não

Explora Detalhes
Parcialmente

30%

Não
7%

Correio Eletrônico Externo

Não
57%

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo
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63%
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Acessa Internet?

respostas válidas

Sim
Não

62

5
57

Acesso a Internet
Sim
8%

92%

Acessa informações externas (ex. notícias, bolsa de valores, etc)?

respostas válidas

Sim
Não

Permite simulações?

respostas válidas

Sim
Nã~

Considera simulações essencial?

respostas válidas

Sim
Não

67

16
51

66

29
37

61

42
19

Informações Externas
Sim
24%~_---r--__

76%

Permite simulações?

Não
56%

Simulação é essencial?

Não

Outras características que considere importante 18

Sim
69%

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administraçãode Empresas de São Paulo
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BENEFíCIOS DO SEU EIS:

Economizou tempo em reuniões?

respostas válidas

Sim
Não

Criou transparência nos processos?

respostas válidas

Sim
Não

64

47
17

60

55
5

Economizou tempo em reuniões?

Transparência nos processos
Não

Melhorou o fluxo de informações dentro da empresa?

respostas válidas

Sim
Não

64

61
3

Melhorou o Fluxo de InformaçãoNão
5%

Sim
95%

Diminuiu o tempo necessário para tomada de decisões?r-----------------------------------~
Diminuiu o tempo necessário para

tomada de decisões
respostas válidas

Sim
Não

64

56
8

Não

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo
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Eliminou redundância e incoerência de dados?

respostas válidas 61

Sim
Não

50
11

Eliminou redundância e incoerência de
dadosNão

Ampliou o controle e acompanhamento das tarefas delegadas?

respostas válidas 64

Sim
Não

47
17

Ampliou o controle e acompanhamento
Não

Sim
73%

Aprimorou a análise e avaliação de tendências?

respostas válidas 63

Sim
Não

55
8

Aprimorou a análise e avaliação de
tendênciasNão

13%

Sim
87%

Garantiu a confiabilidade das informaçóes?,-- ----,

respostas válidas 61

Sim
Não

53
8

Garantiu a confiabilidade das
.Não informações

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo
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Unificou as informações?

respostas válidas 62

Sim
Não

53
9

Unificou as informações
Não

Sim

Proporcionou uma vantagem estratégica ao difundir um novo modelo organizacional?

respostas válidas 62

Sim
Não

44
18

Outros benefícios 5

Ganhou vantagem estratégica

Não

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo
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QUAIS OS TRÊS PRINCIPAIS BENEFíCIOS?

respostas válidas

62

melhorou o fluxo de informações dentro da empresa
diminui o tempo necessário para tomada de decisões
garantiu a confiabilidade das informações
eliminou redundância e incoerência de dados
unificou informações
proporcionou uma vantagem estratégica ao difundir um novo modelo organizac
economizou tempo em reuniões
criou transparência nos processos
aprimorou a análise e avaliação de tendências
ampliou o controle e acompanhamento das tarefas delegadas
outros benefícios

19
13
10
6
4
4
2
2
1
1
O

69

'melhorou o fluxo de informações dentro da empresa
eliminou redundância e incoerência de dados
ampliou o controle e acompanhamento das tarefas delegadas
unificou as informações
garantiu a confiabilidade das informações
diminuiu o tempo necessário para tomada de decisões
criou transparência nos processos
aprimorou a análise e avaliação de tendências
economizou tempo em reuniões
proporcionou uma vantagem estratégica ao difundir um novo modelo organizac
outros benefícios

16
9
9
8
8
8
6
4
1
O
O

63

melhorou o fluxo de informações dentro da empresa
diminuiu o tempo necessário para tomada de decisões
eliminou redundância e incoerência de dados
aprimorou a análise e avaliação de tendências
unificou as informações
garantiu a confiabilidade das informações
ampliou o controle e acompanhamento das tarefas delegadas
economizou tempo em reuniões
proporcionou uma vantagem estratégica ao difundir um novo modelo organizac
criou transparência nos processos
outros benefícios

12
11
9
7
7
7
4
2
2
2
O

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo



EIS - Executive Inforrnation Systems Apêndices 165

SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DE SEU EIS

Houveram dificuldades na implementação do EIS?
.-----------------------------------~

respostas válidas 65

Sim
Não

48
17

Se sim, por que?

usuários sem conhecimento técnico
tempo escasso
tecnologia inadequada
dificuldade em aprender a usar o EIS
resistência política
atrasos no cronograma
falta de objetivos empresariais claros
equipe técnica sem visão empresarial
orçamento disponível
coordenação fraca
.falta de patrocínio
outros problemas

dados afim

Quais foram as três maiores dificuldades?

Maior dificuldade

usuários sem conhecimento técnico
tecnologia inadequada
tempo escasso
resistência política
outros problemas
dificuldade em aprender a usar o EIS
orçamento disponível
falta de objetivos empresariais claros
coordenação fraca
atrasos no cronograma
falta de patrocínio
equipe técnica sem visão empresarial

9

47

Dificuldades

23
22
18
17
13
12
11
10
7
6
3

9
7
6
5
5
5
3
2
2
2
1
O

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo
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Segunda maior dificuldade

tecnologia inadequada
falta de objetivos empresariais claros
tempo escasso
resistência política
usuários sem conhecimento técnico
equipe técnica sem visão empresarial
atrasos no cronograma
dificuldade em aprender a usar o EIS
outros problemas
falta de patrocínio
orçamento disponível
coordenação fraca

Terceira maior dificuldade

tecnologia inadequada
tempo escasso
dificuldade em aprender a usar o EIS
atrasos no cronograma
usuários sem conhecimento técnico
resistência política
equipe técnica sem visão empresarial
falta de objetivos empresariais claros
outros problemas
coordenação fraca
orçamento disponível
falta de patrocínio

COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

44

8
6
5
4
3
3
3
3
3
2
1
1

37

8
5
4
4
3
3
3
2
2
2
1
O,

Você investiria mais em Tecnologia da Informação depois de um EIS bem sucedido?

respostas Válidas 55

Sim
Não

54
1

Comentários extras 26

Você investiria mais?
Não
2%

Sim
98%

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo
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7.2.4 Resumo executivo enviado
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~ FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

""FGV' ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO

São Paulo, 30 de Setembro de 1996.

Resumo Executivo: Pesquisa sobre E.I.S

Estamos encaminhando-lhe os resultados da pesquisa sobre EIS - Executive Infonnation Systems
que sua companhia participou.

o questionário foi enviado para 749 executivos, preferencialmente para Presidentes e Controllers
da lista das companhias classificadas na revista Exame Maiores e Melhores J 995. A taxa de
retomo foi de 18,56%.

Foi identificado que 51% das companhias usam EIS dentre os 191 respondentes e 97% deles
concordam que valeu o dinheiro investido.

87% dos usuários disseram que o EIS diminuiu o tempo necessário para tomada de decisões e
aprimorou a análise e avaliação de tendências, e mais de 2/3 reconheceram no uso do EIS uma
vantagem estratégica ao difundir um novo modelo organizacional.

De acordo com as respostas, o principal beneficio advindo do uso do EIS foi a melhoria do fluxo
de informações dentro da empresa enquanto as maiores dificuldades na implementação do EIS
foram os usuários sem conhecimento técnico, tempo escasso e tecnologia inadequada.

Este projeto foi conduzido por mim como parte das pesquisas realizadas na Universidade do
Texas (Austin) para a tese de doutorado na Escola de Administração de Empresas de São Paulo
da Fundação Getúlio Vargas.

Você poderá encontrar os resultados completos desta pesquisa no seguinte endereço Internet:

http://www.fgvsp.br/eis

Se desejar outras informações, sinta-se a vontade para contatar-me.

Mais uma vez obrigado por suas respostas a esta pesquisa.

Sinceramente,

Wagner B. Damiani

Celular (O11) 982-6049
Internet wdarniani@eaesp.fgvsp,br

AV, 9 DE JULHO. 2029- CEP 01313-902- SÃO PAULO· sr- C.P, 5534- TEL: (011)281-7758- FAX (011) 284-1789

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo
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7.2.5 Publicação na Internet
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Estudo do Uso de Sistemas de Apoio ao Executivo -
SAE

E. I. S. - Executive Information Systems

Este projeto foi conduzido por Wagner Damiani, como parte da tese requerida para o
Doutorado no curso da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da
Fundação Getúlio Vargas.

o questionário foi enviado para 749 executivos, preferencialmente para Presidentes e
Controllers da lista das companhias classificadas na revista Exame Maiores e Melhores
1995. A taxa de retomo foi de 18,56%.

Foi identificado que 51% das companhias usam EIS dentre os 191 respondentes e 97%
deles concordam que valeu o dinheiro investido.

87% dos usuários disseram que o EIS diminuiu o tempo necessário para tomada de
decisões e aprimorou a análise e avaliação de tendências, e mais de 2/3 reconheceram
no uso do EIS uma vantagem estratégica ao difundir um novo modelo organizacional.

De acordo com as respostas, o principal benefício advindo do uso do EIS foi a melhoria
do fluxo de informações dentro da empresa enquanto as maiores dificuldades na
implementação do EIS foram os usuários sem conhecimento técnico, tempo escasso e
tecnologia inadequada.

Se desejar outras informações, sinta-se a vontade para contatar-me clicando no e-mail
abaixo:

wdamiani@eaesp.fgvsp.br
.'

Resultados da Pesquisa:

.• 18,56% dos 749 Executivos consultados responderam a Pesguisa
• 51% possui EIS
• 84% são Indústrias enquanto 6% são Serviços
• Cargo dos respondentes
• 55% utilizaram desenvolvimento interno
• Comshare e Execplan são os fornecedores mais usados
• 69% dos que responderam usam o EIS pessoalmente
• Somente 2% não estão satisfeitos com seu EIS
• A metade dessas companhias tem de 1.000 a 5.000 empregados
• A maioria tem de 4 a 7 níveis hierárquicos
• Metade fatura entre US$100 milhões e US$ 499 milhões
• A maioria iniciou seu projeto de EIS nos anos 90
• Metade ainda não concluiu a implementação do EIS

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo
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•• 2/3 tiveram projetos durando de 3 a 12 meses
• Apenas 5% não continua em uso
" Somente 17% delas tem menos que 10 usuários do EIS
.• A maioria dos usuários são de média gerência
• Metade deles não se preocupam com CustolBeneficio de um EIS
•• Mais de 2/3 cumpriram o orçamento
• EIS com custos para todos os "bolsos"
o 90% dos projetos tiveram altos executivos como patrocinadores
•• Eles concordam que valeu o dinheiro investido no EIS
• A maioria dos projetos foram coordenados pela área de informática
• 1/4 fracassou na primeira tentativa
• 3/4 compatível com o Microsoft Windows
•• Vídeo-conferência está começando
•• O mouse é a interface padrão e "touch screen" é pouco usado
•• A maioria não faz a atualização do EIS em tempo real
• Quase todos fizeram mudanças depois do início do projeto
•• E, na média, foram menos de 15 dias para cada mudança
• Hipertexto está apenas começando
• Apenas 3% desses EIS não têm as infonnações consolidadas
•• 3/4 não tem agenda integrada
• Mais da metade desses EIS têm capacidade de aprofundar-se em detalhes(drill

down)
• Mais da metade desses EIS não possuem integração com correio eletrônico
• Apenas 8% acessa a Internet
• Somente 1/4 acessa informações externas
• Mais da metade não pennite simulações
•• E a maioria deles consideram simulação essencial
• 3/4 economizaram tempo em reuniões
• 92% possibilitou transparência nos processos
• Quase todos concordam que melhorou o fluxo de informações dentro da empresa
• Mais de 3/4 reduziram o tempo necessário para a tomada de decisões
•• Menos de 1/4 não eliminou a redundância e a incoerência de dados
• A maioria deles ampliou o controle e acompanhamento das tarefas delegadas
• 87% aprimorou a análise e avaliação de tendências
• Mais de 3/4 garantiu a confiabilidade das informações
" A maioria unificou as informações
• Mais de 2/3 obtiveram vantagem estratégica
•• Qual é o principal beneficio do EIS?
" 74% deles tiverem dificuldades na implementação do EIS
• Por que tiveram dificuldades na implementação do EIS?
•• Maior dificuldade
• A maioria investiria mais em TI após uma experiência positiva com o EIS
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7.3 EIS" A" ferramenta

Imaginem que estamos numa guerra e utilizamos um binóculo para observação

dos movimentos de nosso exército e espelhos como sinalizadores para transmitir e

receber mensagens de nossa tropa competindo contra um inimigo que possui um

sistema de rastreamento via satélite para observar, 24 horas por dia e ao vivo se

preciso, os movimentos não só do exército dele mas também do nosso e tudo isto

acoplado a um sistema de comunicação que inclui não só as simples mensagens

escritas, mas também sons e imagens instantâneas para comandar qualquer soldado de

seu exército.

Em qual exército gostaríamos de lutar?

Comparemos por alguns instantes os instrumentos e ferramentas utilizados em

nossas companhias. Ainda usamos binóculos e espelhos ou já temos alguns "satélites"

para direção e controle dos negócios de nossa organização?

o fato, gostemos ou não, é que a "guerra" já começou e os nossos

concorrentes estão fortemente equipados, e a principal arma que estão usando chama-

se EIS - Executive lrformatio» System. Esta não é simplesmente mais uma ferramenta no

arsenal do executivo, mas é "A" ferramenta.
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As estatísticas indicam que mais de 2/3 das companhias amencanas

relacionadas entre as 500 maiores pela revista FORTUNE utilizam EIS para prover

informações chaves ao principal executivo e aos gerentes de nível sênior [DAMIANI96].

Muitos executivos ainda não se deram conta da posição de desvantagem em

que se encontram quando têm que enfrentar um concorrente que possui um EIS. A

desproporção é tão grande que o exemplo aqui apresentado chega a ser infantil para

descrever esta desigualdade.

EIS é o tipo de utensílio organizacional que só sabemos para que serve depois

que começamos a usá-lo por nós mesmos. Explicar o prazer e o sabor de usar um EIS

é como explicar o sabor do salgado para alguém que nunca provou o sal. A melhor

maneira é experimentando.

Se você é o general de seu exército e não sabe o que é um EIS é melhor ficar

fora do campo de batalha. Na verdade a área de atuação de um EIS está se

expandindo rapidamente atingindo níveis globais com frentes de ataque posicionadas

nas mais diversas partes da empresa.

Se você ainda usa aqueles instrumentos rudimentares é melhor guardar o

binóculo para o jogo de futebol e o espelho para fazer a barba, se não quiser colocá-la

de molho. Infelizmente alguns generais, apesar de seus notáveis esforços, muitas vezes

trabalhando 16 horas por dia, estão caindo no meio da guerra. Podemos ter ganho

algumas batalhas,tnas se morrermos antes do fim da guerra, de que terá adiantado

todo o-esforço?
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Mas se ainda estamos vivos é melhor providenciarmos logo uma atualização e

renovação de nossas armas. Não podemos esperar ter êxito usando metralhadoras

contra mísseis teleguiados. Na verdade muitos "generais" se parecem com

metralhadoras atirando para todos os lados na esperança de que alguns disparos

atinjam os alvos desejados, mas não raro acabam por acertar seus próprios "soldados",

Neste momento em que baleamos alguns gerentes, nosso st4J ou nossa

secretária é que mais precisamos do contato pessoal fazendo-nos valer da principal

habilidade comum a todo executivo que sabe se manter vivo no campo de batalha: a

comunicação.

Se estamos observando alguns de nossos comandantes e soldados desfalecendo

sem podermos transmitir-lhes nossas instruções de primeiros socorros ou; pior ainda,

se só ficamos sabendo no fim do mês através do tradicional balanço da contabilidade

quantas baixas tivemos no mês passado é melhor compreendermos rapidamente para

que serve o espelho retrovisor do carro sem a direção: para nada. Porque o espelho

retrovisor apenas mostra por onde passamos. À menos que tenhamos planos de andar

para trás é melhor olharmos para frente. É claro que é extremamente desconfortável

dirigir sem o espelho retrovisor e por isto devemos considerar a contabilidade um item

obrigatório em nossas empresas. Mas que tipo de instrumento possuímos para dirigir-

nos para frente? Um pára-brisa embaçado em meio à névoa da incerteza ou um

sistema de navegação que proporciona vôos através de instrumentos mesmo com

visibilidade zero?
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Precisamos ter os recursos para visualizarmos com a precisão de uma imagem

de satélite e nos comunicarmos com a clareza da comunicação direta e ao vivo, para

garantir a sobrevivência e expansão de nossa organização.

Nada expressa melhor uma mensagem do que a fala acompanhada das

expressões faciais e gestos corporais mas uma mensagem, de instrução ou motivação,

mesmo escrita através de um correio eletrônico é muito útil. Mas se ainda temos que

berrar para transmitir nossas estratégias de batalha e confiar na memória de nossos

comandantes já é hora de percebermos as mudanças à nossa volta e que tipo de

ferramentas e instrumentos estão sendo disponibilizados e desenvolvidos para as

organizações que pretendem vencer a guerra global que já começou.
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