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RESUMO

Este estudo teve como objetivo central identificar os impactos da implementação de
Business Intelligence (BI) para a gestão do desempenho acadêmico do Colégio
Loyola, em Belo Horizonte. O referencial teórico abordou os temas Gestão da
Informação, evolução dos Sistemas de Informação, e por fim, os componentes de
uma infraestrutura de BI. A pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, utilizou
os procedimentos de análise documental e estudo de caso. A unidade de análise foi
uma escola particular de Ensino Fundamental e Médio (Colégio Loyola), localizada
em Belo Horizonte (MG) e a unidade de observação consistiu em gestores do
Colégio que utilizam o BI. A investigação consistiu na análise dos impactos na
tomada de decisões internas, a partir da implementação do sistema de BI na referida
escola, a partir do ano de 2013. Através da análise dos dados coletados durante a
pesquisa de campo, identificou-se um aprimoramento significativo no processo de
avaliação do desempenho acadêmico dos alunos através das informações geradas
pelo sistema de BI, bem como a definição de novos processos e intervenções
pedagógicas, qualificando a atuação dos coordenadores e assessores pedagógicos
em conjunto com a direção do colégio.

Palavras-chave: Business Intelligence; Gestão da Informação; Sistemas de
Informação; Colégio Loyola.

ABSTRACT

This study had as its central objective to identify the impacts of the implementation of
Business Intelligence (BI) for the management of the academic performance of
Colégio Loyola in Belo Horizonte. The theoretical framework addressed topics such
as Information Management, evolution of Information Systems, and lastly, the
components of a BI infrastructure. The descriptive research with a qualitative
approach used the document analysis procedures and the case study. The unit of
analysis was a private school of elementary and high school (Colégio Loyola),
located in Belo Horizonte (MG) and the observation unit consisted of school
managers who use BI. The investigation consisted the analysis of impacts on the
internal decision-making, from the BI system implementation in the school, since
2013. Through analysis of data collected during the field research, it was identified a
significant improvement on the evaluation of academic performance of students
process through the information generated by the BI system, as well as defining new
processes and pedagogical interventions, qualifying the work of pedagogical
coordinators and advisors in conjunction with the school management.

Keywords: Business Intelligence; Information Management; Information Systems;
Colégio Loyola.
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1.

Introdução

Este capítulo apresenta uma contextualização do tema, descrevendo a importância
da tecnologia da informação na gestão da informação, bem como a problematização
que propiciou o desenvolvimento deste estudo a partir da pergunta norteadora e,
consequentemente, os objetivos e a justificativa deste trabalho. Por fim, conclui-se
com a estruturação de cada capítulo contido nesta dissertação.

1.1 Contextualização

Com o crescimento significativo do volume de dados e a necessidade constante de
criar valor ou vantagem competitiva nas organizações, tratar estes dados
transformando-os em subsídios para o processo decisório tornou-se um fator
importante para as organizações, sendo que a tecnologia da informação (TI) vem
ampliando as possibilidades para o tratamento de dados com esta finalidade.

No decorrer da década de 1990, a TI teve um crescimento significativo nas
organizações. Segundo Davenport (1998), a TI poderia ser “uma força poderosa
para mudar o modo como fazemos nosso trabalho” (p. 15). De fato, a TI tornou-se
uma necessidade para as organizações, auxiliando desde o nível operacional e seu
processo produtivo, até o fornecimento de informações para a alta direção como
subsídio para o processo decisório.

O tratamento de dados com a finalidade de abstrair informação e conhecimento
depende necessariamente da interação do ser humano, tendo em vista que a
informação e o conhecimento são criações humanas (Davenport, 1998). Ou seja,
investimentos em TI para o tratamento de dados não têm como consequência direta
a construção de informação ou conhecimento, sem a realização de parametrizações
por parte do ser humano. Porém, pesquisas que serão apresentadas mais adiante
neste capítulo, apontam que esta constatação não está tão clara para gestores e
executivos.
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Davenport (1998) ressalta que do mesmo modo ou critério, pelo qual “acontece com
outros aspectos do ambiente organizacional, uma empresa necessita avaliar como
seu investimento em tecnologia auxilia ou retarda sua estratégia informacional global
e o ambiente de informações que deseja” (p. 236). O autor complementa que,
independente da maioria das organizações já ter feito algum tipo de investimento em
TI, “a principal tarefa administrativa pode ser melhorar os aspectos do contexto
informacional alinhados com a TI” (p. 236).

A demanda crescente de investimentos em TI é justificada pela constante
necessidade de adaptação ao mercado por parte de uma organização. Turban &
Volonino (2013) afirmam que “organizações dependem da TI para poderem se
adaptar às condições do mercado e ganhar uma vantagem competitiva” (p. 5), além
de complementarem que nenhuma vantagem competitiva é subsistente, em especial
as que puderem ser reproduzidas rapidamente pelos concorrentes. Diante deste
contexto, Turban & Volonino (2013) ressaltam que a TI pode otimizar o desempenho
de uma organização através de uma abordagem que permita “desenvolver a
agilidade necessária para identificar e aproveitar as oportunidades antes das
empresas concorrentes” (p. 5). Porém, mensurar a efetividade nos resultados, bem
como os benefícios proporcionados pela tecnologia, torna-se um desafio para a TI e
os gestores responsáveis pela tomada de decisão.

Esta dificuldade em avaliar os benefícios que podem ser obtidos através da
tecnologia não se restringe aos dias atuais. Em 2005, uma pesquisa global do
Gartner Group apontou que 80% dos negócios eram conduzidos a partir de dados
não estruturados e que o volume deste tipo de dado dobrava a cada três meses
(Gartner Group, 2005, como citado em Jiang, Li, Jin, Zhang, & Peng, 2011, p. 188).
Consequentemente, a manipulação e processamento deste volume de dados tornase complexa, tendo em vista que dados não estruturados possuem diversos
tamanhos e formatos, como documentos, relatórios, planilhas, além de mídias
digitais como vídeo e áudio (Jiang et al., 2011).

Para possibilitar o tratamento de dados a partir de fontes distintas, uma gama de
aplicações de gerenciamento de conteúdo vem sendo adotada pelas organizações,
ocasionando a criação de áreas distintas para acesso a conteúdos diferentes. De
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acordo com um estudo da Forrester Research, realizado em 2005, 43% das
organizações pesquisadas possuíam mais de seis áreas distintas de acesso a
conteúdo (http://www.b-eye-network.com/view/2098, recuperado em 10, outubro,
2015). Diante deste cenário, Turban & Volonino (2013) ressaltam que “muitas vezes
as organizações estão sobrecarregadas de dados, mas ainda assim muitos deles de
alguma forma não são suficientes” (p. 325), além da possibilidade de que “os
gerentes podem não ter os dados certos, podem não ter uma forma de interpretar
tantos dados ou podem não ser capazes de compilar dados para obter relatórios em
tempo” (p. 325).

Para solucionar os problemas citados, Turban & Volonino (2013) afirmam que muitas
organizações utilizam aplicativos que pertencem ao conjunto de BI. Estes autores
afirmam que “Business Intelligence refere-se à coleção de sistemas de informação
(SI) e de tecnologias que dão suporte à tomada de decisão gerencial ou operacional”
(p. 326).

Uma pesquisa global realizada em 2013 pelo Gartner Group apontou que 64% das
empresas pesquisadas compraram alguma ferramenta para tratamento de dados:
porém, 56% dos entrevistados não sabem como mensurar o valor dessa iniciativa
para os negócios. Ainda segundo o Gartner Group, o tema Business Intelligence (BI)
e Business Analytics (BA), que podem ser descritos resumidamente como a
capacidade de obter introspecções a partir de dados para orientar a tomada de
decisão empresarial, tornaram-se prioridade para os CIO (Chief Information Officer)
no Brasil, mas, poucos estudos descrevem como esta tecnologia pode proporcionar
diferencial competitivo ou auxiliar no processo de tomada de decisão efetivamente
(COMPUTERWORLD, 2014).

Uma pesquisa realizada no Brasil (C. Bonel, comunicação pessoal, Agosto, 2014),
concluiu que a maioria dos projetos de BI, no âmbito das empresas pesquisadas,
não alcançou o sucesso esperado devido à ausência de conhecimento prévio sobre
os conceitos relacionados ao tema.

Entre os diversos segmentos em que uma ferramenta para tratamento de dados
pode ser implantada, destaca-se o ambiente escolar, com especificidades passíveis
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de análise a partir de sistemas de BI, para realizar o tratamento de dados internos.
Como exemplo, seria possível realizar o cruzamento de informações dos valores de
receita ao longo dos últimos anos em relação à região em que os clientes residem,
proporcionando subsídios para a tomada de decisão como novas campanhas de
marketing direcionadas a determinadas regiões, com vistas a ampliar a participação
de mercado. Outra possibilidade seria a realização de parcerias com empresas de
transporte escolar em regiões com pouca participação de mercado, viabilizando o
aumento do número de alunos de uma determinada região.

Portanto, diante de inúmeras possibilidades para o tratamento de dados, este
trabalho visa descrever os impactos do tratamento de dados através da
implementação de um sistema de BI, com foco no desempenho acadêmico dos
alunos do Colégio Loyola, situado em Belo Horizonte (MG).

O Colégio Loyola tem como missão educar com excelência acadêmica para a
vivência dos valores humanos e cristãos. Para que isso seja realizado de forma
plena, os coordenadores pedagógicos são os responsáveis pelo desempenho
acadêmico dos alunos e acompanham todas as atividades realizadas pela equipe de
professores.

O desempenho acadêmico dos alunos, sem um software de BI, era avaliado apenas
no final do ano letivo, devido ao grande volume de dados e à complexidade em
automatizar o processo de consolidação destes dados, de forma a permitir uma
análise abrangente durante todo o ano letivo e, consequentemente, proporcionar
uma análise associativa e descritiva sobre cada série, turma e aluno.

Diante desse cenário, surgiu a necessidade de disponibilizar de forma mais rápida e
padronizada os resultados e notas das atividades avaliativas feitas pelos estudantes,
possibilitando a identificação dos alunos com baixo rendimento acadêmico ainda na
etapa letiva. Pretendia-se com esta iniciativa aprimorar o processo de aprendizado
do aluno, com atividades de apoio paralelo e o agrupamento dos alunos conforme os
níveis de desempenho, entre outras possibilidades, a partir das informações e
introspecções obtidas através do software de BI QlikView, implementado em 2013 e
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que possibilita uma análise descritiva, bem como a visualização de padrões nos
dados disponíveis.

Portanto, partindo deste contexto, esta pesquisa estrutura-se em torno da seguinte
pergunta norteadora: quais os impactos da implementação de um sistema de BI
na gestão do desempenho acadêmico do Colégio Loyola?

1.2 Objetivos (Geral e Específicos)

Tendo como base a questão norteadora da pesquisa, o objetivo geral deste trabalho
consiste em analisar os impactos da implementação de um sistema de BI na gestão
do desempenho acadêmico do Colégio Loyola.

Como objetivos específicos, o trabalho buscou:


Descrever os componentes de uma infraestrutura de BI.



Apresentar os resultados do desempenho acadêmico após a implementação
do sistema de BI QlikView no Colégio Loyola.



Identificar o estabelecimento de novos processos e/ou estratégias a partir de
informações geradas pelo sistema de BI.

1.3 Justificativas

Do ponto de vista acadêmico, o autor pretende contribuir ao apresentar soluções de
TI que possam aperfeiçoar processos e práticas de gestão da informação para a
gestão escolar, tendo em vista a existência de poucos estudos sobre o tema com
foco no cenário contextualizado nesta pesquisa. Adicionalmente, este trabalho
possui aderência com a linha de pesquisa Inovação e Organizações, proposta pelo
programa do Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo
(FPL). A partir da linha de pesquisa de Inovação e Organizações, este trabalho tem
como ênfase a gestão da informação, que proporciona a construção de estudos nas
áreas de Tecnologia da Informação, Sistemas de Informação, Administração, entre
outras áreas relacionadas. Com o intuito de evidenciar a relevância do tema para a
academia, bem como para a linha de pesquisa proposta, a tabela 1 apresenta uma
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listagem dos trabalhos produzidos na FPL na década de 2010, com temas
relacionados aos que são abordados nesta dissertação:
Tabela 1
Dissertações defendidas na FPL com temas relacionados

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Como justificativa profissional, o autor pretende aprimorar a formação na área de
gestão da informação, bem como no conhecimento de sistemas de BI, que podem
ser utilizados no tratamento de dados para subsidiar o processo decisório.

O fator motivacional para o autor ter desenvolvido esta pesquisa foi a possibilidade
de se especializar nos conceitos inerentes ao tema e aprender sobre a aplicabilidade
destas tecnologias na gestão da informação e no processo decisório, além do fato
de atuar no segmento de tecnologia da informação.

Complementando a justificativa profissional, estima-se que este estudo propicie
novas reflexões para a unidade de análise desta pesquisa, o Colégio Loyola, de
modo a contribuir no desenvolvimento de novas aplicabilidades e novos processos,
a partir do sistema de BI.

1.4 Estrutura da Dissertação

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, iniciando-se por esta introdução.
O segundo capítulo apresenta conceitos sobre gestão da informação, tecnologia da
informação e sistemas de informação, em especial Business Intelligence (BI), a partir
das contribuições teóricas de autores renomados aos respectivos temas abordados.

Os procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa estão descritos no
terceiro capítulo, no qual também caracteriza-se a empresa pesquisada, no caso o
Colégio Loyola.

Os resultados e a análise dos dados qualitativos coletados durante a pesquisa estão
contidos no quarto capítulo. As considerações finais, juntamente com as
recomendações e limitações da pesquisa, foram mencionados no quinto capítulo.

No final deste trabalho encontram-se as referências que proporcionaram a
construção do referencial teórico, seguido pelos apêndices utilizados na pesquisa.
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2.

Referencial Teórico

Neste capítulo são apresentados conceitos sobre gestão da informação, tecnologia
da informação, sistemas de informação e Business Intelligence (BI), tendo como
premissa para a discussão, uma contextualização do panorama atual referenciado
como era da informação (Alvarenga Neto, 2008), bem como a revisão de conceitos
básicos como a diferença entre dados, informação e conhecimento, com o objetivo
de proporcionar uma leitura mais precisa sobre os demais conceitos que serão
abordados. Ao final deste capítulo, evidencia-se a contribuição do referencial teórico
para a realização deste trabalho.

2.1 Gestão da Informação

A transição entre a economia industrial e a economia da informação, também
descrita como ondas de mudança por Toffler (1980), propiciou uma nova forma de
avaliar o sucesso de uma organização. Os autores e especialistas em gestão da
informação McGee & Prusak (1994, p. 3), afirmam que neste tipo de economia, o
sucesso de uma organização é determinado pela capacidade de adquirir, tratar,
interpretar e utilizar a informação de forma eficaz, ao invés de ser mensurado pela
posse de máquinas e equipamentos, como na era industrial.

Ao realizar um retrospecto entre diversos autores sobre a transição da era industrial
para a era da informação, Alvarenga Neto (2008) ressalta que “percebe-se o
reconhecimento, por parte de um grande número de estudiosos, de que a
informação e o conhecimento são os elementos centrais, cruciais e fundamentais da
nova ordem mundial” (p. 29). Afirmação que corrobora a constatação de Castells
(2000), ao afirmar que “a revolução tecnológica, centrada em torno de tecnologias
de informação, começou a remodelar, em ritmo acelerado, a base material da
sociedade” (p. 3).
Castells (2000) afirma que suas observações e análises indicavam que “a nova
economia está organizada em torno de redes globais de capitais, gestão e
informação, cujo acesso ao know-how tecnológico está na raiz da produtividade e
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competitividade” (p. 502), sendo que a TI possui papel fundamental nesta transição,
“devido a sua onipresença em todo o reino da atividade humana” (p. 5). Castells
(2000, p. 30) também enfatiza a importância da TI na era da informação, afirmando
que as tecnologias da informação possuem a mesma representatividade que novas
fontes de energia representaram na revolução industrial.

Apesar dos diferentes termos e nomenclaturas, dentre eles, era pós-industrial, era
da informação, sociedade do conhecimento e terceira onda, constata-se uma
percepção compartilhada de que a informação e as tecnologias da informação
constituem a base da nova sociedade e economia.

A transição da sociedade industrial para a era da informação já é notória em termos
quantitativos em todo o mundo, através de pesquisas que apontam o crescimento
dos investimentos em TI. Laudon & Laudon (2014), apresentam uma pesquisa
realizada nos Estados Unidos que aponta um constante crescimento do percentual
de investimentos em TI, em detrimento da aquisição de máquinas e construção de
edifícios, devido aos maiores índices de retorno sobre os investimentos em
tecnologia. Constata-se na Figura 1 que, no início da década de 1980, os
investimentos em TI representavam uma parcela de apenas 30% do total de
investimentos realizados pelas empresas do país, enquanto que, no final da década
de 2000, os investimentos em TI representaram 52%.

Figura 1: Investimento do capital em TI nos Estados Unidos
Fonte: Laudon, K., Laudon, J. (2014, p. 5). Sistemas de informação gerenciais (11a ed.). São Paulo:
Pearson Education do Brasil.
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A mesma tendência vem sendo apontada em pesquisas realizadas no Brasil.
Segundo a empresa de consultoria e pesquisa de mercado IDC (International Data
Corporation), há uma projeção para o mercado de TI encerrar o ano de 2016 com
crescimento de 2,6% em comparação ao ano de 2015 e acima do índice de
crescimento do PIB brasileiro (produto interno bruto), que possui uma projeção de 3,8% para o ano de 2016 (http://br.idclatin.com/releases/news.aspx?id=1970,
recuperado em 08, maio, 2016) (http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/04/fmipiora-previsao-de-queda-do-pib-brasileiro-para-38-em-2016.html, recuperado em 08,
maio, 2016).

A partir destes resultados, pode-se inferir a representatividade dos investimentos
realizados em TI no Brasil, resultantes da transição para a era da informação, por
meio do segmento de serviços, que vem ampliando sua participação no PIB ao
contrário do segmento industrial. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) em 2016 mostra um crescimento contínuo do
segmento de serviços (do qual a TI está inserido) na composição do PIB entre 2010
e 2015, alcançando 72,1%, enquanto o segmento industrial apresenta uma queda
contínua

no

mesmo

período

(http://economia.estadao.com.br/blogs/radar-

economico/industria-perde-espaco-e-servicos-ja-sao-quase-70-do-pib/,

recuperado

em 01, novembro, 2015) (http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/03/pib-dobrasil-cai-38-em-2015.html, recuperado em 08, maio, 2016).

Figura 2: Evolução da composição do PIB no Brasil
Fonte: Instituto brasileiro de geografia e estatística (IBGE). Adaptado pelo autor.
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Entretanto, para possibilitar uma melhor compreensão sobre a gestão da
informação, inerente ao cenário atual, torna-se necessário abordar e distinguir três
conceitos: “dados”, “informação” e “conhecimento”. Segundo Davenport (1998, p.
18), dados são “simples observações sobre o estado do mundo”, sendo facilmente
estruturáveis, armazenáveis, quantificáveis e transferidos.
Stair & Reynolds (2014, p. 4), afirmam que “os dados são constituídos de fatos crus”
e “representam fatos do mundo real”, como o número de uma matrícula, total de
horas trabalhadas em um determinado período ou o número de peças de um
produto em estoque, enquanto que a informação é um “conjunto de fatos
organizados de tal maneira que possuem valor adicional” (p. 4).

Para exemplificar a relevância da informação no contexto organizacional, Stair &
Reynolds (2014) citam uma declaração de Frederick Smith, presidente e diretor geral
da FedEx, pelo qual afirma que:
A informação sobre a encomenda é tão importante quanto a própria
encomenda... Preocupamo-nos muito com o que está dentro da caixa, mas a
capacidade de rastrear e seguir a remessa, e, portanto, gerir o estoque em
movimento, revolucionou a logística. (Stair & Reynolds, 2014, p. 4)
Nessa mesma abordagem, a informação foi definida por Drucker (1988) como
“dados dotados de relevância e propósito” (p. 46), sendo que o ser humano é o
responsável por transformar os dados em informação, após uma análise dos dados,
de modo que o significado da informação estabeleça um consenso implícito
(Davenport, 1998, p. 19). McGee & Prusak (1994) apresentam argumentos
semelhantes às afirmações de Drucker (1988) e Davenport (1998), afirmando que a
informação não se resume a dados coletados, e sim, dados coletados, organizados
e ordenados, aos quais são atribuídos significados e contexto (McGee & Prusak,
1994, p. 24). Ainda segundo McGee e Prusak (1994), a “informação deve informar,
enquanto os dados absolutamente não tem essa missão” (p. 24).

Adicionalmente, McGee & Prusak (1994) afirmam que dados podem ser discutidos e
considerados separadamente, enquanto que a informação deve ser discutida no
contexto de um determinado grupo de usuários responsáveis por decisões
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específicas. Consequentemente, a “informação representa dados em uso, e esse
uso implica um usuário” (p. 24).

Deste modo, podemos constatar que todas as afirmações corroboram a necessidade
da interação do ser humano na transformação dos dados em informação. Drucker
(1988) afirma que converter dados em informação requer conhecimento dos
usuários envolvidos no processo, seja para a análise dos dados, bem como a sua
representação através de gráficos, relatórios e outros meios que podem ser
utilizados para a sua disseminação.

Transformar os dados em informação é um processo, ou um conjunto de
tarefas logicamente relacionadas, realizadas para alcançar um resultado
definido. O processo de definir relações entre os dados para criar informações
úteis requer conhecimento. (Stair & Reynolds, 2014, p. 5)
Por fim, o conhecimento é um conceito abordado sob diferentes pontos de vista
entre os principais autores do tema. Segundo Choo (2011, p. 30), o conhecimento
reside na mente dos indivíduos, além de complementar que esse conhecimento
pessoal precisa ser convertido em conhecimento que possa ser compartilhado e
transformado em inovações.

Nessa mesma abordagem, Nonaka & Takeuchi (1997, p. 7) descrevem o
conhecimento como tácito ou explícito, sendo que o conhecimento tácito é altamente
pessoal

e

difícil

de

formalizar,

tornando-o

de

difícil

comunicação

ou

compartilhamento com outras pessoas. Os autores complementam que o
conhecimento tácito é profundamente enraizado em experiências e ações
individuais, bem como valores, emoções, percepções, intuições e outros fatores
subjetivos. Nonaka & Takeuchi (1997, p. 7) também afirmam que o conhecimento na
maioria das vezes é tácito, ou seja, existe na mente humana sendo difícil explicitá-lo
ou transferi-lo para outras pessoas. Já o conhecimento explícito é considerado mais
simples de ser codificado, ou seja, formalizado através de palavras, fórmulas e
números, podendo ser transmitido mais facilmente em larga escala.
Davenport (1998) atribui outras características ao descrever que “o conhecimento é
a informação mais valiosa [porque alguém atribuiu um contexto, um significado e
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uma interpretação à informação] e, consequentemente, mais difícil de gerenciar” (p.
19). O autor complementa que o conhecimento, devido à necessidade de uma
interação humana com maior profundidade, incluindo reflexão, síntese e contexto, é
difícil de ser estruturado e transferido, além de ser considerado frequentemente
tácito.

Complementando o significado de conhecimento, Stair & Reynolds (2014) afirmam
que ter conhecimento significa entender as relações da informação, além de citar
que o “conhecimento é a consistência e a compreensão de um conjunto de
informações e os modos como essas informações podem ser úteis para apoiar uma
tarefa específica ou para chegar a uma decisão” (p. 5). A tabela a seguir sintetiza as
principais diferenças em relação aos conceitos e características de dados,
informação e conhecimento:
Tabela 2
Características e diferenças entre dados, informação e conhecimento

Fonte: Davenport, T. (1998, p. 18). Ecologia da informação: Por que só a tecnologia não basta para o
sucesso na era da informação (2a ed.). São Paulo: Futura. Adaptado pelo autor.

A relevância da explanação destes conceitos se deve ao fato de que um dos
objetivos primários de um sistema de informação, segundo Turban, Leidner,
McLean, & Wetherbe (2010), “é transformar dados de uma maneira econômica em
informações ou conhecimento” (p. 59). Posteriormente neste trabalho, mais
especificamente no item 2.2 referente à tecnologia da informação e sistemas de
informação, aprofundar-se-á nos conceitos inerentes aos SI, que pode ser descrito
como “um conjunto de componentes relacionados, com limites bem definidos,
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trabalhando em conjunto para alcançar uma série de objetivos comuns” (O’Brien &
Marakas, 2013, p. 2).

Retomando a discussão para o tema gestão da informação, McGee & Prusak (1994,
pp. 114-121) apresentam um processo genérico de gerenciamento de informação
contendo sete tarefas, das quais os autores ressaltam três etapas do processo como
críticas:


Identificação de necessidades e requisitos de informação: considerada a
tarefa mais importante deste processo, possui como pontos importantes a
premissa de reconhecer a “variedade necessária”, de modo que o número de
fontes deve ser tão variado quanto o ambiente que o sistema busca
interpretar; reconhecer a dificuldade ao determinar as necessidades e
exigências de informação, inferida pelos autores como “as pessoas não
sabem o que não sabem” (p. 116); definição de um processo sistemático para
a aquisição e coleta de informações após estabelecer um consenso sobre as
necessidades de informação (McGee & Prusak, 1994, pp. 116-117);



Classificação

e

apresentação

de

armazenamento

de

informação

informação:

embora

sejam

/

Tratamento

duas

tarefas

e

com

características distintas, os autores ressaltam que ambas precisam ser
realizadas em conjunto, de modo a garantir que o sistema esteja adaptado ao
modo como os usuários trabalham com a informação, além de evidenciar que
a dimensão do projeto não deve ser ignorada e que a informação pode ser
classificada por vários ângulos (McGee & Prusak, 1994, pp. 118-119);


Desenvolvimento de produtos e serviços de informação: possibilita aos
usuários finais a aplicação de seu próprio conhecimento e experiências para
trazer notáveis perspectivas ao processo. Os autores enfatizam que “não
existe sistema sem o elemento humano” (McGee & Prusak, 1994, p. 119).

A figura 3 ilustra o modelo proposto por McGee & Prusak (1994).
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Figura 3: Processo genérico de gerenciamento da informação
Fonte: McGee, J., Prusak, L. (1994, p. 114). Gerenciamento estratégico da informação: Aumente a
competitividade e a eficiência de sua empresa utilizando a informação como uma ferramenta
estratégica (7a ed.). Rio de Janeiro: Campus.

Com uma abordagem semelhante, Davenport (1998, pp. 171-199) apresenta um
modelo de processo genérico contendo quatro etapas, tendo como premissa a
identificação das atividades básicas que geram as diversas demandas relacionadas
à gestão da informação:


Passo 1 – Determinação das exigências da informação: considerada pelo
autor um problema complexo, porque “envolve identificar como os gerentes e
os funcionários percebem seus ambientes informacionais” (p. 176), tornandose um processo altamente subjetivo, apesar de exigir racionalização na
definição do problema. O autor ressalta que “as fontes de um sistema
informacional devem ser tão variadas e complexas quanto o ambiente que
esse sistema busca representar” (p. 179), afirmação que corrobora com a
ideia de “variedade necessária” apresentada por McGee & Prusak (1994).



Passo 2 – Obtenção de informações: após a definição das exigências de
informação, inicia-se o curso ininterrupto de obtenção de informações, da qual
engloba as atividades de exploração do ambiente informacional; classificação
da informação em uma estrutura pertinente; e formatação e estruturação das
informações. Estas três atividades não são necessariamente sequenciais e
podem ser realizadas em paralelo, assim como na segunda tarefa do
processo descrito por McGee & Prusak (1994). Observa-se que a segunda
tarefa/passo de ambos os processos não possuem total similaridade, sendo

27

suas semelhanças relacionadas à classificação, armazenamento e tratamento
da informação, tendo como diferença a apresentação dos dados, abordada
por Davenport no terceiro passo, referente à distribuição da informação.
Maiores detalhes sobre a busca informacional e fontes de informação serão
descritos posteriormente neste trabalho, mais precisamente no item 2.1.1.


Passo 3 – Distribuição: considerada pelo autor como a decisão de mais alto
nível pelos gestores, a escolha da estratégia de distribuição da informação
possui

duas

abordagens,

apresentadas

pelo

autor

através

do

questionamento: “as informações devem ser divulgadas aos usuários ou
procuradas por eles?” (p. 190). Esta etapa está contida na segunda tarefa do
processo genérico proposto por McGee & Prusak (1994, p. 119), referente ao
tratamento e apresentação da informação. É importante ressaltar que nos
dias atuais, a atividade de distribuição utiliza-se da tecnologia como um dos
principais

pilares

de

suporte

a

este

processo,

proporcionando

o

armazenamento estruturado, centralizado e de fácil distribuição por meio das
redes de computadores e da Internet, conforme descrição já proferida na
década de 1990 pelos profissionais da informação (Davenport, 1998, p. 191).


Passo 4 – Uso da informação: o uso da informação está presente como a
última etapa do processo de gerenciamento da informação proposto pelo
autor, do mesmo modo que no processo genérico proposto por McGee e
Prusak (1994). Porém, Davenport (1998) ressalta que nem sempre as
informações fornecidas são utilizadas pelos pesquisadores ou gestores,
afirmando que “a maneira como um funcionário procura, absorve e digere a
informação antes de tomar uma decisão – ou se ele faz isso – depende pura
e simplesmente dos meandros da mente humana” (p. 194).

A figura 4 ilustra o modelo proposto por Davenport (1998).

Figura 4: O processo de gerenciamento da informação
Fonte: Davenport, T. (1998, p. 175). Ecologia da informação: Por que só a tecnologia não basta para
o sucesso na era da informação (2a ed.). São Paulo: Futura.
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Diante da explanação das etapas envolvidas no processo de gerenciamento da
informação segundo os modelos propostos por McGee & Prusak (1994) e Davenport
(1998), este trabalho apresenta no referencial teórico, tópicos inerentes ao segundo
e ao quarto passo do processo de gerenciamento da informação proposto por
Davenport (1998), respectivamente referentes à obtenção e ao uso da informação,
na qual o autor enfatiza a complexidade inerente a estas atividades ao afirmar que:
Descrever as diversas fontes dos vários tipos de informação, a maneira como
a informação e o conhecimento são usados nos processos de trabalho e as
intenções e os objetivos da empresa é uma tarefa essencial e muitas vezes
esmagadora. Dada a multiplicidade de fontes e de usos da informação, e da
relação próxima entre o ambiente informacional e o da empresa como um
todo, prever o futuro é virtualmente impossível. (Davenport, 1998, p. 48).

2.1.1 Busca da informação e fontes de informação

Dentre os quatro passos do processo de gerenciamento da informação definidos por
Davenport (1998), a obtenção da informação, definido como segundo passo possui
três atividades: exploração do ambiente informacional; classificação da informação
em uma estrutura pertinente; formatação e estruturação das informações
(Davenport, 1998, p. 181). O autor ressalta que uma exploração eficaz depende de
uma combinação entre a abordagem automatizada e a interação humana, tendo em
vista que “a seleção eletrônica agrega pouco valor à informação se não houver
filtragem de dados” por parte do ser humano, que pode “acrescentar aos dados
contexto, interpretação, comparações, implicações locais e muitas outras espécies
de valor” (p. 183). Davenport (1998) complementa que “a classificação permanece
essencialmente uma atividade humana” (p. 185), ao descrever a segunda atividade
pertencente à obtenção da informação. Em relação à terceira atividade, formatação
e estruturação das informações, o autor descreve a necessidade de “encontrar a
melhor forma” (p. 187), por meio de uma apresentação concisa que auxilie no
entendimento do contexto, bem como ajudar a dar significado à informação.

Portanto, a obtenção da informação constitui-se de uma atividade ininterrupta,
devido às constantes mudanças do ambiente informacional, além de ser altamente
complexa, devido à diversidade de fontes de informação. Davenport (1998) ressalta
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que “temos acesso a uma quantidade de informações que supera muito nossa
capacidade de atenção” (p. 120) e que novas fontes surgem constantemente,
complementando as fontes já existentes. Mafra Pereira (2016) apresenta uma
cronologia de estudos sobre fontes de informação, descrevendo as categorizações e
tipologias apresentadas pelos principais autores do tema, consolidando as principais
categorias na tabela a seguir:
Tabela 3
Autores e as principais categorias de fontes de informação

Fonte: Mafra Pereira, F. C. (2016). Fontes de informação para negócios: análise sobre frequência,
relevância e confiabilidade, baseada em estudo empírico com empresários e gestores de MG.

Mafra Pereira (2016) descreve nos resultados de seu estudo, que as fontes pessoais
são priorizadas na busca de informação para negócios, devido à “facilidade e
rapidez de acesso por parte dos usuários, já que são fontes pertencentes à rede de
contatos dos entrevistados, tanto interna quanto externa à empresa” (p. 14).
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Diante das inúmeras fontes de informação que podem ser utilizadas em uma
organização, Davenport (1998, p. 41) afirma que “os administradores tendem a obter
de fontes humanas dois terços da informação que usam”, enquanto que “no outro
terço encontra-se a informação estruturada, que em grande parte vem de
documentos sobre o ambiente externo, de pesquisas de mercado a revistas do setor
industrial”.

Partindo deste pressuposto, Davenport (1998, p. 120) apresenta numerosas fontes
pessoais, contendo informações do ambiente organizacional e do ambiente externo,
conforme ilustra a figura 5:

Figura 5: Fontes de informação pessoais
Fonte: Davenport, T. (1998, p. 120). Ecologia da informação: Por que só a tecnologia não basta para
o sucesso na era da informação (2a ed.). São Paulo: Futura.

Portanto, a importância da busca, classificação e definição das fontes de informação
mais adequadas para os objetivos que se deseja atingir, se deve ao fato de que a
tomada de decisão depende diretamente da qualidade da informação disponível
para os gestores. Porém, esta qualidade depende primordialmente da determinação
das exigências da informação, primeira etapa do processo de gerenciamento da
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informação definido por Davenport (1998, p. 176). Complementando a importância
desta abordagem, Turban & Volonino (2013) afirmam que “quando gerentes e
funcionários têm a inteligência de que precisam para responder corretamente e
rapidamente às oportunidades, ameaças e erros, eles e suas empresas superam de
forma significativa aqueles que não a tem” (p. 323).

2.1.2 Uso da informação nas organizações

O quarto passo do processo de gerenciamento da informação apresentado por
Davenport (1998, p. 194) é o uso da informação, que apesar de sua relevância, o
autor ressalta que, devido a fatores comportamentais e culturais, nem sempre é
realizado de forma sistêmica pelos gestores. Ao explorar esta constatação
controversa, o autor descreve dois termos, sendo: o “comportamento informacional”,
que refere-se ao “modo como os indivíduos lidam com a informação”, incluindo “a
busca, o uso, a alteração, a troca, o acúmulo e até mesmo o ato de ignorar os
informes” (p. 110); e a “cultura informacional”, que refere-se aos valores e crenças
de um grupo, que podem ocasionar um uso inadequado da informação devido à
subjetividade relacionada ao juízo de valor, ao invés de utilizar as informações por
meio do processo sistematicamente definido para o gerenciamento da informação.

Ao continuar com a explicitação do problema, o autor apresenta três tipos de
comportamentos em relação à informação para mitigar estes fatores desfavoráveis,
sendo: o compartilhamento de informações; a administração de sobrecarga de
informações; e a redução de múltiplos significados (Davenport, 1998, p. 111).
Apesar de o autor ressaltar a existência de poucas informações ou pesquisas que
apontem a influência da TI sobre o modo pelo qual as pessoas usam a informação,
não significa que a TI não agregue valor ao ambiente informacional (Davenport,
1998, p. 134). Mais adiante neste trabalho, especificamente no item 2.2, referente à
tecnologia da informação e sistemas de informação, poder-se-á observar as
contribuições da TI na gestão da informação.

Segundo McGee & Prusak (1994), o uso da informação, em conjunto com a
tecnologia da informação, têm desempenhado um papel relevante tanto na definição
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quanto na execução de uma estratégia organizacional. Os autores também afirmam
que “ao focalizarem a informação, as empresas passam a poder abordar a forma
pela qual serão capazes de obter desempenho superior, e transformar a estratégia
em alguma coisa concreta e operativa” (p. 26).

McGee e Prusak (1994, pp. 26-27) definem três etapas para o uso da informação,
com foco na definição da estratégia que, consequentemente, auxilia a tomada de
decisões e a definição de ações que serão realizadas por uma organização:


Informação e definição da estratégia: onde as informações sobre o
ambiente competitivo e sobre a própria organização auxiliam os executivos na
identificação de ameaças e oportunidades, viabilizando a criação de cenários
de resposta mais eficazes, bem como a definição de estratégias alternativas;



Informação e execução da estratégia: a informação em conjunto com a TI
podem proporcionar novas alternativas, bem como definir as estratégias e
ações que serão realizadas pela organização;



Informação e integração: garantir que a execução esteja ocorrendo em
conformidade com o planejamento, através das informações coletadas em
feedbacks sobre o desempenho, fomentando o desenvolvimento de uma
organização flexível, por meio de um aprendizado contínuo, além de
possibilitar a alteração dos objetivos estratégicos ao perceber uma ineficácia
em seus resultados.

Com o mesmo propósito e por meio de um modelo menos semelhante, Choo (2011,
pp. 29-50) apresenta as três arenas de uso da informação. Um modelo contendo
três processos interligados e voltados para a criação e o uso da informação de modo
a desempenhar um papel estratégico no crescimento e na capacidade de adaptação
de uma organização. As três arenas de uso da informação consistem nos seguintes
processos:


Criação de significado: possui como principal tarefa a interpretação de
informações (notícias, mensagens, relatos, entre outras fontes) sobre o
ambiente, para posteriormente, definir quais informações são relevantes e
que merecem atenção, até chegarem a uma interpretação consensual;
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Construção do conhecimento: consiste na conversão do conhecimento,
através dos quatro processos de conversão do conhecimento organizacional
definidos por Nonaka & Takeuchi (1997), sendo por meio da socialização, que
converte conhecimento tácito em conhecimento tácito; por meio da
exteriorização, que converte conhecimento tácito em conhecimento explícito;
por meio da combinação, que converte conhecimento explícito em
conhecimento explícito; e por meio da internalização, que converte
conhecimento explícito em conhecimento tácito.



Tomada de decisões: possui como principal atividade o processamento e a
análise da informação a partir das alternativas disponíveis, onde há maior
peso entre as vantagens e desvantagens de uma escolha.

Para ilustrar este modelo, Choo (2011) apresenta um esquema com três camadas
concêntricas, sendo uma para cada processo, de modo que cada camada produz os
fluxos de informação para a camada adjacente, conforme ilustrado na figura 6:

Figura 6: A organização do conhecimento
Fonte: Choo, C. (2011, p. 30). A organização do conhecimento: Como as organizações usam a
informação para criar significado, construir conhecimento e tomar decisões (3a ed.). São Paulo:
Editora SENAC.
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As três arenas de uso da informação possuem uma similaridade muito próxima com
o propósito do BI e com dois dos três tipos de análise de negócio apresentados
pelos autores Sharda et al. (2014), no caso, os tipos de análise descritiva e
prescritiva, que são utilizados em sistemas de BI e serão descritos com maiores
detalhes na seção 2.3.1 desta dissertação.

Embora o uso da informação esteja evidenciado como indispensável na definição e
execução de uma estratégia, nem toda e qualquer informação será relevante para os
executivos responsáveis pelo processo decisório. McGee e Prusak (1994) afirmam
que “embora o fornecimento de grandes volumes de dados já seja comum em
muitos casos de definição de estratégia, não fica claro se esses dados fornecidos
possuem a variedade e diversidade exigidas para o sucesso no ambiente econômico
atual” (p. 51). Nessa mesma abordagem, Davenport (1998) afirma que “vários
estudos demonstraram que a informação computadorizada não oferece a variedade,
a atualidade ou a relevância que esses executivos exigem” (p. 41), tendo como
resultado a caracterização da fonte verbal como uma das mais importantes ao longo
das últimas décadas.

Partindo desta abordagem, autores como Stair & Reynolds (2014) apresentaram
algumas caraterísticas inerentes às informações valiosas, que podem ser utilizadas
como critério de filtragem e seleção pelos analistas de informação, responsáveis
pela atividade de coleta e obtenção de informações. A tabela 4 apresenta as
características das informações valiosas segundo Stair & Reynolds (2014):
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Tabela 4
Características das informações valiosas

Fonte: Stair, R., Reynolds, G. (2014, p. 7). Princípios de sistemas de informação (9a ed.). São Paulo:
Cengage Learning. Adaptado pelo autor.

Ao relacionar as características das informações valiosas, descritas por Stair &
Reynolds (2014) com as diretrizes da norma ISO 27000, referente à segurança da
informação e amplamente utilizada por especialistas de TI, através da certificação de
empresas e profissionais, temos uma congruência de características das quais uma
informação deve possuir. A norma ISO 27000 estabelece três características
fundamentais visando garantir a segurança da informação, sendo: confidencialidade,
integridade e disponibilidade (ISO/IEC 27000:2014, 2014, p. 12). Descrevendo com
mais detalhes, a norma ISO 27000 define que a segurança da informação consiste
na preservação destas três características, além de recomendar o estabelecimento
de controles especiais para proteger a confidencialidade e a integridade dos dados
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em redes públicas ou sem fio, bem como a implementação de tecnologias que
proporcionem a disponibilidade dos serviços de rede demandados pelos usuários.

Ao definir que a informação é um recurso a ser considerado durante o processo de
definição da estratégia de uma organização, McGee & Prusak (1994, p. 51)
ressaltam que a definição eficiente de uma estratégia exige informação precisa, em
tempo hábil, e no volume necessário aos responsáveis pela definição da estratégia.
Esta constatação é evidenciada pelos autores Stair & Reynolds (2014) ao
descreverem as características que uma informação deve possuir, bem como pelas
diretrizes da norma ISO/IEC 27000:2014.

Na mesma linha que as abordagens mais recentes sobre as características da
informação, Davenport (1998, pp. 151-156) definiu seis características com o
objetivo de determinar o valor da informação das organizações:


Exatidão: a informação deve ser exata para ser percebida como valiosa e
utilizada com confiança. Além disso, a fonte deve ser confiável e verificável;



Oportunidade: a informação precisa ser atualizada e fornecida no tempo
certo;



Acessibilidade: a obtenção da informação não pode ser demorada ou
complexa. O acesso deve ser simples e a informação deve ser
compreensível, permitindo extrair o que for relevante naquele momento;



Envolvimento: a informação deve ser apresentada como útil, tendo como
impacto o envolvimento do usuário por meio do formato, estrutura e outros
métodos que possam chamar a atenção para seu valor e relevância;



Aplicabilidade: a informação pode ser utilizada de forma direta para
equacionar problemas ou auxiliar no processo decisório, sem depender de
outras análises e rearranjo de dados, tornando-a aplicável, relevante e valiosa
para o usuário;



Escassez: considerando que a informação normalmente significa poder e que
ambientes informacionais são inerentemente políticos, a raridade de uma
informação pode influenciar de forma significativa no seu valor. Partindo deste
ponto de vista, uma informação gerada internamente poderá resultar em
maior valor.
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Portanto, torna-se notório que a informação deve possuir características que
proporcionem maior assertividade ao responsável pelo seu uso durante uma análise,
bem como na tomada de decisões e, consequentemente, na definição de estratégias
e planos de ação em uma organização.
Na mesma abordagem, McGee & Prusak (1994) afirmam que “a informação afeta a
definição da estratégia” (p. 45), influenciando diretamente nas ações e decisões
estabelecidas pelos gestores de uma organização. Os autores também inserem a TI
neste contexto, afirmando que “a informação e a tecnologia da informação têm sido
utilizadas com significativa vantagem competitiva na execução de processos vitais
de negócios” (p. 45).

A tecnologia da informação propicia novas alternativas para a elaboração de
processos que criam e oferecem produtos e serviços. A informação
representa uma das ferramentas mais importantes e maleáveis a serem
utilizadas pelos executivos para diferenciar produtos e serviços. Em alguns
casos, a informação é o próprio produto. (McGee & Prusak, 1994, p. 27)
Em consonância com estas abordagens, Laudon & Laudon (2014) afirmam que a
tecnologia "pode alterar o fluxo de informação, tornando possível que um número
maior de pessoas acesse e compartilhe informações, substituindo etapas
sequenciais por tarefas que podem ser executadas simultaneamente e eliminando o
atraso na tomada de decisão" (p. 39).

Embora McGee e Prusak (1994) ressaltem a importância da TI na gestão da
informação, os autores expõem que a TI “pode ser um fator importante no
aperfeiçoamento do uso da informação, mas facilmente poderá se transformar num
‘peso morto’, inútil, sem a informação e os seres humanos” (p. 5), afirmação
corroborada por Davenport (1998), ao enfatizar que “pessoas ainda são os melhores
‘meios’ para identificar, categorizar, filtrar, interpretar e integrar a informação” (p. 53).
Davenport (1998, p. 55) também destaca a importância dos investimentos em TI na
gestão da informação, porém, conserva a reflexão de que o acesso à informação
possui maior relevância do que a tecnologia.
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Davenport (1998) complementa esta reflexão ao apresentar os papéis da TI e das
pessoas no ambiente informacional de uma organização, ao afirmar que
“computadores limitam-se a realizar tarefas relativamente simples, como armazenar
e recuperar dados”, enquanto “a informação só pode ser mantida por pessoas” (p.
141).
Na mesma abordagem, Kusunoki (2008) afirma que “a TI, no entanto, não promete
um viés competitivo por si mesma” (p. 271). Kusunoki (2008) complementa que “a
chave para obter e sustentar a vantagem competitiva através da TI é o profundo
entendimento de seu impacto nos negócios e na estratégia da empresa” (p. 271).

Entretanto, o desempenho de uma organização, com fins lucrativos ou não, depende
da qualidade e do tempo decorrido da informação (Turban & Volonino, 2013, p. 326).
Consequentemente, a forma pela qual as informações são manipuladas em uma
organização, bem como o seu fluxo, podem determinar o aumento da
competitividade em relação aos concorrentes (Pereira, 2011, p. 15).

Diante deste contexto, em conjunto com a evolução dos sistemas de informação ao
longo dos últimos anos, a tecnologia da informação e os sistemas de informação
possuem um novo papel no ambiente de negócios contemporâneo. Segundo Laudon
& Laudon (2014) “mais da metade de todo o investimento anual privado nos Estados
Unidos envolve tecnologias e sistemas de informação, e essas despesas cresceram
cerca de 4% em 2012, muito mais que o crescimento da economia norte-americana
como um todo” (p. 5), e que ao analisar ao redor do mundo, “os gastos com
tecnologia da informação ultrapassaram 3,6 trilhões de dólares”. Os autores
ressaltam que:
Em 2013, as empresas norte-americanas investiram quase 1 trilhão de
dólares em hardware e software para sistemas de informação e em
equipamentos para telecomunicações – mais da metade de todo o capital
norte-americano para investimento. Além disso, gastarão outros 600 bilhões
de dólares em consultoria e serviços de gestão e tecnologia da informação –
grande parte no redesenho das operações organizacionais para tirar proveito
dessas novas tecnologias. (Laudon & Laudon, 2014, p. 5)
Partindo desta constatação, torna-se evidente a contribuição da TI e dos SI no
cenário atual, conforme apresentar-se-á nas próximas seções deste trabalho.
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2.2 Tecnologia da informação e sistemas de informação

A tecnologia da informação propiciou uma revolução no modo de trabalho ao longo
dos últimos anos, como já antevia Davenport (1998, p. 15). Segundo Kusunoki
(2008), “o efeito da TI no mundo dos negócios tem sido avassalador” (p. 270),
reduzindo o tempo de acesso à informação e os custos das transações,
simultaneamente ao longo dos anos, além de ter como consequência o surgimento
de novas e grandes empresas voltadas para a informação, bem como novos
produtos e serviços. Kusunoki (2008) complementa que a TI “tornou-se a
infraestrutura das atividades de negócios” (p. 271) e essencial para a estratégia de
uma organização.
Segundo Turban et al. (2010), a TI era definida como “a coleção de sistemas de
computação utilizada por uma organização” (p. 35), referindo-se ao lado tecnológico
necessário para um sistema de informação, incluindo hardware, software, banco de
dados, redes e outros dispositivos.

Entretanto, Turban et al. (2010) ressaltam que o termo TI possui um sentido mais
amplo, abrangendo “a coleção de sistemas de informação de uma organização, seus
usuários e a gestão que os administra” (p. 35). Para enfatizar a evolução da TI ao
longo dos anos, Turban & Volonino (2013) afirmam que:
A TI desenvolveu-se de um foco pequeno no processamento de dados e
relatórios de rotina, nos anos 1970, para uma função que cada vez mais dá
apoio aos processos de negócio e gestão de relacionamento com o
consumidor e o fornecedor, criando possibilidades ilimitadas nos anos 2010,
década em que estar fora de alcance significa estar fora dos negócios.
(Turban & Volonino, 2013, p. 11)
Estas possibilidades ilimitadas citadas por Turban & Volonino (2013), são
proporcionadas pelos SI, que coletam, processam, armazenam, analisam e
disseminam informações para fins ou objetivos específicos, a partir de quatro
funções básicas: entrada, processamento, saída e feedback.

Laudon & Laudon (2014), resumem os termos TI e SI de forma bem didática e
conceitual, ao afirmarem que TI envolve “todo o hardware e todo o software de que
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uma empresa precisa para atingir seus objetivos organizacionais” (p. 13), enquanto
que SI “pode ser definido tecnicamente como um conjunto de componentes interrelacionados que coletam (ou recuperam), processam, armazenam e distribuem
informações destinadas a apoiar a tomada de decisões, a coordenação e o controle
em uma organização” (p. 13). Os autores complementam que os SI “também
auxiliam os gerentes e trabalhadores a analisar problemas, visualizar assuntos
complexos e criar novos produtos” (p. 13).

Para conceituar o que significa um sistema de informação, Stair & Reynolds (2014,
p. 4) descrevem primeiramente o conceito de informação e de sistema. Inicialmente,
os autores citam que a informação é um dos recursos mais valiosos de uma
organização, por serem organizados de tal forma que agregue valor adicional. Em
seguida, conceituam um sistema como “um conjunto de elementos que interagem
para realizar objetivos” de modo que “os próprios elementos e os relacionamentos
entre eles determinam como o sistema funciona” (p. 7). Adicionalmente, Stair &
Reynolds (2014, p. 8) afirmam que um SI é um conjunto de elementos ou
componentes

inter-relacionados

que

coletam

(entrada),

manipulam

(processamento), armazenam e disseminam dados (saída), e fornecem uma reação
corretiva (mecanismo de realimentação) para alcançar um objetivo. Os componentes
de um SI são apresentados por Stair & Reynolds (2014, p. 9) como um fluxo
contínuo e retroalimentado, conforme apresentado na figura a seguir:

Figura 7: Os componentes de um sistema de informação
Fonte: Stair, R., Reynolds, G. (2014, p. 9). Princípios de sistemas de informação (9a ed.). São Paulo:
Cengage Learning.

O’Brien & Marakas (2013), descrevem o significado de SI de forma mais abrangente,
afirmando que “um SI pode ser qualquer combinação organizada de pessoas,
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hardware, software, redes de comunicação, recursos de dados e políticas e
procedimentos que armazenam, restauram, transformam e disseminam informações
em uma organização” (p. 2).

Para melhor compreensão do contexto em que os sistemas de informação estão
inseridos, O’Brien & Marakas (2013, p. 5) apresentam uma estrutura conceitual que
ressalta as cinco áreas de conhecimento inerentes a um SI, conforme figura 8:

Figura 8: Principais áreas de conhecimento dos sistemas de informação
Fonte: O’Brien J., Marakas, G. (2013, p. 5). Administração de sistemas de informação (15a ed.). Porto
Alegre: AMGH.

Resumidamente, as cinco áreas de conhecimento dos sistemas de informação
consideradas como necessárias para um profissional de negócios pelos autores
O’Brien & Marakas (2013, p. 5-6), consistem em:


Conceitos fundamentais: conceitos comportamentais, técnicos, de negócios e
administrativos sobre os componentes e papéis dos sistemas de informação;



Tecnologias de informação: conceitos sobre hardware, software, redes,
gerência de dados e tecnologias baseadas na Internet;



Aplicações de negócios: os principais usos de sistemas de informação para
operações, gerenciamento e vantagem competitiva de um negócio;



Processos de desenvolvimento: como os profissionais de negócios e
especialistas de informação planejam, desenvolvem e implementam sistemas
de informação para encontrar oportunidades de negócio.



Desafios gerenciais: os desafios do gerenciamento eficaz e ético da TI nos
âmbitos do usuário final, da empresa e dos níveis globais de um negócio.
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O pleno entendimento das cinco áreas de conhecimento inerentes a um SI,
explanados por O’Brien & Marakas (2013), além de propiciar uma carreira voltada a
cargos estratégicos e de liderança organizacional, permite aos gestores de SI
“desempenhar um papel vital na implementação e administração de tecnologia em
suas organizações” (Turban & Volonino, 2013, p. 23).

Apesar das inúmeras aplicações provenientes de diversos softwares, os SI possuem
três papéis vitais em uma organização segundo O’Brien & Marakas (2013, p. 6),
conforme ilustrado hierarquicamente na figura 9:

Figura 9: Os três papéis fundamentais de um sistema de informação
Fonte: O’Brien J., Marakas, G. (2013, p. 6). Administração de sistemas de informação (15a ed.). Porto
Alegre: AMGH.

Os papéis fundamentais dos SI nos negócios são descritos por O’Brien & Marakas
(2013) conforme a seguir:


Suporte para processos e operações de negócios: sistemas que realizam
o processamento de transações de negócios, controle de processos e
colaboração da equipe de trabalho;



Suporte à tomada de decisões: sistemas que oferecem apoio interativo à
decisão, a partir de relatórios pré-especificados para gerentes e informações
adaptadas para executivos;



Suporte a estratégias que buscam vantagem competitiva: sistemas de
apoio especializado para a tomada de decisões estratégicas, vantagem
competitiva e gestão do conhecimento organizacional.
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Com uma abordagem mais abrangente, Laudon & Laudon (2014, pp. 11-13) afirmam
que os SI possuem seis importantes objetivos organizacionais:


Excelência operacional: melhorar a eficiência de suas operações para obter
mais lucratividade;



Novos produtos, serviços e modelos de negócio: as tecnologias e os SI
são a principal ferramenta para a criação de novos produtos, serviços e
modelos de negócio inovadores;



Relacionamento mais estreito com clientes e fornecedores: ao conhecer
de fato os clientes, torna-se possível atendê-los bem e do modo que eles
desejam ser atendidos, aumentando a fidelidade e consequentemente, as
receitas e os lucros.



Melhor tomada de decisões: a tomada de decisão sem a informação certa
na hora certa, geralmente ocasiona uma alocação inadequada de recursos,
bem como tempos de resposta ineficientes, resultando em custos
desnecessários e perda de clientes.



Vantagem competitiva: se uma empresa atingir um dos quatro objetivos
citados, os autores afirmam que certamente já foi possível obter vantagem
competitiva.



Sobrevivência: nos dias atuais, TI e SI são imprescindíveis à prática de
negócios. Os autores evidenciam esta necessidade com base nos modelos
de negócios praticados atualmente e nas regulamentações que exigem o
armazenamento de dados por um determinado período de tempo, em
especial nos segmentos de saúde e financeiro.

Para compreender melhor a distinção entre os diversos SI, a próxima seção aborda
a evolução dos SI e sua aplicabilidade nas organizações.

2.2.1 Evolução dos sistemas de informação

Os sistemas de informação se desenvolveram de forma significativa ao longo dos
anos, proporcionando diversas aplicabilidades nas organizações. Inicialmente, até
meados da década de 1960, a maior parte dos SI realizavam tarefas simples como o

44

processamento de transações, o registro de dados, a contabilidade, entre outras
finalidades, sendo classificados como sistemas de processamento eletrônico de
dados (electronic data processing – EDP). Posteriormente, mais precisamente no
final da década de 1960, foi incorporada nestes sistemas a possibilidade de
processar todos estes dados em relatórios informativos para a gestão. Assim se
concebeu o conceito de sistemas de informação gerenciais (management
information systems – MIS) (O’Brien & Marakas, 2013, p. 8).

Os sistemas que possuem as funções transacionais simples (EDP) em conjunto com
a possibilidade de extração de relatórios informativos para a gestão (MIS) são
classificados como sistemas de processamento de transações (transaction
processing systems – TPS) por Laudon & Laudon (2014, p. 42). A figura 10 ilustra as
interfaces de um sistema TPS de folha de pagamento, que captura dados sobre o
empregado como os registros de ponto, processa e armazena em um banco de
dados, e posteriormente, permite saídas como relatórios gerenciais, informações
contábeis e governamentais, bem como os cheques de pagamento dos funcionários.

Figura 10: Exemplo de um sistema TPS de folha de pagamento
Fonte: Laudon, K., Laudon, J. (2014, p. 43). Sistemas de informação gerenciais (11a ed.). São Paulo:
Pearson Education do Brasil.
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Na década de 1970, tornou-se evidente que os produtos de informação fornecidos
pelos SI existentes não atendiam adequadamente às necessidades de tomada de
decisão. Consequentemente, o conceito de sistemas de suporte a decisão (decision
support systems – DSS) foi concebido. A finalidade destes sistemas era fornecer aos
usuários finais o suporte ad hoc (exclusivamente para esta finalidade – no caso,
suporte a decisão) e interativo nos processos de tomada de decisão (O’Brien &
Marakas, 2013, p. 8).

Na década de 1980, surgiram novos papéis para os SI, sendo que o primeiro deles
se deve ao fato da evolução da arquitetura de computadores, em especial, a
transição da terceira para a quarta geração de computadores, respectivamente
denominadas como geração dos circuitos integrados e geração da integração em
grande escala, que possibilitou a instalação de diversos transistores em um único
chip. Consequentemente, tivemos o desenvolvimento de computadores bem
menores e mais baratos, bem como a popularização dos microcomputadores
(Stallings, 2010). No âmbito dos sistemas de informação, tivemos os primeiros
sistemas de computação do usuário final, possibilitando que os usuários utilizassem
os próprios recursos computacionais para dar suporte às exigências da rotina de
trabalho (O’Brien & Marakas, 2013).

Ainda na década de 1980, tivemos o surgimento de quatro novos conceitos de SI
(O’Brien & Marakas, 2013):


Sistemas de informação executiva (executive information systems –
EIS): criados para fornecer aos executivos um modo fácil de obter a
informação crítica de que precisavam, sejam elas internas ou externas, e que
dificilmente seriam obtidas através de sistemas MIS e DSS;



Inteligência artificial (artificial intelligence – AI): técnicas de AI foram
introduzidas em sistemas com o objetivo de automatizar tarefas e substituir a
necessidade de interação humana, de modo que usuários mais experientes
se dedicassem a tarefas mais complexas;



Sistemas especialistas (expert systems – ES): sistemas voltados para a
gestão do conhecimento, com o objetivo de fornecer recomendações
especializadas para determinadas áreas e segmentos de mercado;
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Sistemas de informação estratégicos (strategic information systems –
SIS): este conceito estabelece que a TI “se torna um componente de
processos, produtos e serviços de negócios que ajudam a companhia a obter
uma vantagem competitiva no mercado global” (O’Brien & Marakas, 2013, p.
9).

Posteriormente, na segunda metade da década de 1990, surgiu o sistema integrado
de gestão (enterprise resource planning – ERP). Os sistemas ERP, amplamente
utilizados até os dias atuais, permitem a integração de todos os processos de
negócio de uma organização através de um único sistema. O ERP é considerado
revolucionário devido à possibilidade de armazenamento de todas as informações
de uma organização em um único banco de dados abrangente, ao invés de estarem
fragmentadas em diversos sistemas como nos anos que antecederam o ERP
(Laudon & Laudon, 2014; O’Brien & Marakas, 2013).
Com uma abordagem mais técnica, o ERP foi descrito por O’Brien & Marakas (2013)
como um sistema “interfuncional e orientado por um conjunto integrado de módulos
de software que auxilia os processos internos básicos de uma empresa” (p. 270). A
importância do ERP é evidenciada pelos autores ao afirmarem que:
O ERP é a espinha dorsal dos negócios eletrônicos, uma arquitetura de
transações que liga todas as funções de uma empresa, como processamento
de pedido de vendas, controle e gerenciamento de estoque, planejamento de
produção e distribuição e finanças. (O’Brien & Marakas, 2013, p. 269)
Com o desenvolvimento contínuo do ERP no final da década de 1990, em conjunto
com a consolidação do e-commerce (comércio eletrônico) proporcionada pelo amplo
crescimento da Internet, novos conceitos e sistemas surgiram no século XXI, dentre
eles, sistemas de gestão do relacionamento com o cliente e gestão da cadeia de
suprimentos. Os sistemas de gestão do relacionamento com o cliente (customer
relationship management – CRM) fornecem informações para coordenar os
processos de negócio que lidam com os clientes, em termos de vendas, marketing e
serviços, com o objetivo de otimizar a receita, bem como promover a satisfação e
retenção dos clientes. Os sistemas de gestão da cadeia de suprimentos (supply
chain management – SCM) auxiliam os fornecedores, parceiros e demais envolvidos
no processo de logística, a compartilharem informações sobre pedidos, produção,
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estoque e entrega, aumentando a eficiência produtiva (Laudon & Laudon, 2014;
O’Brien & Marakas, 2013).

Dando continuidade à análise da evolução cronológica dos sistemas de informação,
destaca-se a inteligência de negócios (business intelligence – BI), um termo
contemporâneo utilizado por fornecedores de software e consultores de TI, para
descrever uma infraestrutura que contempla tecnologias e processos que visam
armazenar, organizar, analisar e disponibilizar informações que podem ser utilizadas
na condução de decisões estratégicas de negócios (Laudon & Laudon, 2014;
O’Brien & Marakas, 2013).

O termo BI foi criado em 1989 por Howard Dresner, que posteriormente tornou-se
analista do Gartner Group, ao propor o BI como um termo genérico para descrever
“conceitos e métodos para melhorar a tomada de decisão de negócios usando
sistemas de apoio baseado em fatos” (O’Brien & Marakas, 2013, p. 353). O uso
deste termo obteve maiores proporções somente no final da década de 1990, sendo
considerado atualmente como um elemento necessário e essencial na definição e
execução de uma estratégia empresarial (O’Brien & Marakas, 2013). A
implementação de uma ferramenta de BI implica na adoção de outros sistemas e
tecnologias, que serão descritos com maiores detalhes na próxima seção.

Para concluir a evolução cronológica dos SI temos o Big Data, termo utilizado para
descrever um volume massivo de dados com crescimento exponencial a partir de
inúmeras fontes, que podem ser estruturados ou não e possuir diversos formatos, a
ponto de estarem além da capacidade que um banco de dados típico possui para
capturar, armazenar e analisar (Laudon & Laudon, 2014, p. 193; Sharda, Delen &
Turban, 2014, p. 546). Sharda et al. (2014, p. 547) afirmam que o termo Big Data é
tipicamente definido pelos três “V”: volume, variedade e velocidade, além de
ressaltarem que o Big Data influenciará o futuro na análise de negócios. Entretanto,
Laudon & Laudon (2014) afirmam que coletar, armazenar e analisar Big Data
geralmente possui alto custo e que as informações obtidas podem não auxiliar de
forma significativa os tomadores de decisão. Como o propósito deste trabalho é
analisar dados estruturados a partir de um sistema de BI, as implicações e
particularidades do Big Data não serão abordadas, porém, a sua implementação
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será recomendada à unidade de análise desta pesquisa, no último capítulo desta
dissertação.

A figura 11 apresenta uma síntese da evolução dos sistemas de informação e os
papéis destes sistemas nos negócios e na administração:

Figura 11: Os papéis abrangentes das aplicações empresariais dos SI
Fonte: O’Brien J., Marakas, G. (2013, p. 8). Administração de sistemas de informação (15a ed.). Porto
Alegre: AMGH. (Adaptado pelo autor).

A próxima seção destina-se ao termo BI, apresentando seus conceitos e
características, bem como sua aplicabilidade nas organizações. Os requisitos
tecnológicos para a implementação de uma ferramenta de BI também serão
discutidos e apresentados.
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2.3 Business Intelligence

Conforme explicitado no item 2.1.2 deste trabalho, Stair & Reynolds (2014) afirmam
que “o valor da informação está diretamente relacionado ao modo como ela auxilia
os tomadores de decisões a alcançar as metas da organização” (p. 6). Estes autores
complementam

que

informações

valiosas

podem

ajudar

organizações

a

desempenhar tarefas de forma mais eficiente e eficaz.

A partir desta abordagem, torna-se notória a importância da TI para impulsionar a
competitividade e as estratégias de uma organização. O’Brien & Marakas (2013)
afirmam que a “tecnologia não é mais um tema secundário quando se trata de
estratégia nos negócios: tecnologia é o princípio e a força motriz da estratégia de
negócios” (p. 42). Turban & Volonino (2013) afirmam que o BI agrega valor nas
organizações “por meio da extensão da informação a todos os níveis de gestão e
aos funcionários, maximizando o uso de ativos de dados existentes” (p. 326). Os
autores complementam que em muitos casos “a implementação de BI é uma
necessidade competitiva e operacional” (p. 326).

Entretanto, devido à diversidade de itens que compõe uma infraestrutura de BI, os
autores Turban & Volonino (2013) argumentam sobre a complexidade de
compreender o BI em sua totalidade, tendo em vista que “seus aplicativos não são
sistemas autônomos, nem dão suporte a objetivos específicos” (p. 326), como outros
sistemas focados na gestão da cadeia de suprimentos (SCM), ou sistemas de
gestão do relacionamento com o cliente (CRM).

Segundo Loh (2014), o termo BI não representa um único sistema como em outros
casos mais comuns, dentre os quais adequam-se os sistemas ERP e CRM. O autor
salienta que “BI é um processo que envolve métodos, técnicas, tecnologias,
pessoas, informações, fontes de informações, métricas, ferramentas, etc” (p. 14). O
autor complementa que o BI “deve ajudar pessoas e organizações a resolverem os
seus problemas e alcançarem seus objetivos” (p. 14).
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Porém, Sharda et al. (2014, p. 14) definem o BI como um termo guarda-chuva, que
combina arquiteturas, ferramentas, bases de dados, ferramentas analíticas,
aplicações e metodologias, sendo considerada pelos autores como uma expressão
livre de conteúdo, do mesmo modo pelo qual classificam o termo DSS, definido
pelos autores como outro termo guarda-chuva para descrever qualquer sistema
computadorizado que auxilie a tomada de decisão em uma organização.

Sharda et al. (2014, p. 14) também afirmam que o termo BI é uma evolução do DSS,
que ganhou força com o surgimento de novas ferramentas como o OLAP (Online
Analytical Processing), Data Warehouse (DW), Data Mining e sistemas inteligentes,
geralmente disponibilizados em interfaces WEB com o propósito de facilitar o acesso
a modelos e informações para o processo decisório auxiliado por computador. Estas
ferramentas consideradas inerentes ao BI começaram a surgir em meados da
década de 1990.

Em conjunto com o BI, Laudon & Laudon (2014) apresentam o termo Business
Analytics (BA), afirmando que ambos (inteligência empresarial e análise empresarial)
referem-se a:
Integração de todos os fluxos de informações produzidos por uma empresa
em um único conjunto coerente de dados, abrangendo toda a empresa e, em
seguida, à utilização de ferramentas de modelagem, análise estatística e de
mineração de dados para dar sentido a todos esses dados de forma que os
gestores possam tomar decisões melhores e realizar melhores
planejamentos. (Laudon & Laudon 2014, p. 367)
Partindo desta abordagem, o termo BI refere-se ao hardware e software que
compõem a infraestrutura de armazenamento, integração e elaboração de relatórios
provenientes do ambiente empresarial. Esta infraestrutura é responsável por coletar,
armazenar e extrair os dados relevantes que estiverem disponíveis. O termo BA
concentra-se nas ferramentas e técnicas de análise e compreensão dos dados, com
o intuito de gerar informações, através da mineração de dados, análises estatísticas
e o OLAP (Laudon & Laudon, 2014, p. 367), que serão descritos posteriormente na
próxima seção. Os autores ressaltam que a inteligência e a análise empresarial, BI e
BA respectivamente, são "produtos definidos por fornecedores de tecnologia e
empresas de consultoria" (p. 367), consistindo em pacotes de hardware e software
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vendidos por grandes fornecedores de sistemas, com o propósito de auxiliar no
processo decisório (Laudon & Laudon, 2014, p. 368).

Maiores detalhes sobre os componentes que compõem uma infraestrutura de BI
serão abordados na próxima seção deste trabalho.

2.3.1 Componentes de uma infraestrutura de BI

Ao definir a arquitetura de um sistema de BI, Sharda et al. (2014, p. 15) determinam
a existência de quatro componentes principais:


Data Warehouse (DW) e suas fontes de dados, que podem ser bases de
dados de outros sistemas como o ERP e Data Marts, classificado como um
subconjunto de um DW;



Business Analytics (BA): uma coleção de ferramentas para manipular,
minerar (Data Mining) e analisar os dados do DW;



Business Performance Management (BPM): que pode ser traduzido em
“gestão do desempenho empresarial” e possui o objetivo de monitorar e
analisar o desempenho da empresa;



Interface do usuário: através de relatórios e interfaces web, geralmente
disponibilizados como painéis (dashboards).

Embora os quatro componentes principais estejam bem delimitados, Sharda et al.
(2014, p. 15) afirmam que a arquitetura de um sistema de BI depende da finalidade
em que a mesma será aplicada e que em alguns casos, apenas uma parte do
arsenal de ferramentas disponíveis são necessários. Para representar a interação
entre os quatro componentes, a figura 12 ilustra uma arquitetura de alto nível do BI,
segundo Sharda et al. (2014).
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Figura 12: Uma arquitetura de alto nível do BI
Fonte: Sharda, R., Delen, D., Turban, E. (2014, p. 16). Business intelligence and analytics: Systems
for decision support (10a ed.). New Jersey: Pearson Education Inc.

Com uma abordagem semelhante, Laudon & Laudon (2014, p. 368) descrevem a
arquitetura de um sistema de BI como ambiente de BI, contendo seis componentes
com o mesmo propósito, porém, com nomenclaturas diferentes:


Dados do ambiente empresarial: dados estruturados e não estruturados
provenientes de diversas fontes, que precisam ser organizados de modo que
possam ser analisados e utilizados pelos tomadores de decisão;



Infraestrutura de BI: Considerada o principal pilar do BI, consiste em um
grande banco de dados que captura todos os dados relevantes para o
negócio (DW). Estes dados podem ser armazenados em bancos de dados
transacionais ou combinados e integrados em um armazém de dados
corporativo (DW), diversos Data Marts interligados ou plataformas analíticas;



Conjunto de ferramentas de BA: conjunto de ferramentas de software
utilizado para analisar os dados e produzir relatórios, além de procurar
responder as questões levantadas pelos gestores e acompanhar o
andamento dos negócios através de indicadores de desempenho;



Usuários e métodos gerenciais: Os gestores podem definir a ordem da
análise de dados usando uma variedade de métodos gerenciais que definem
metas estratégicas e especificam como será a medição. Dentre os métodos
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gerenciais comumente aplicados temos o BPM e o Balanced Scorecard
(BSC);


Plataformas de entrega (MIS, EIS e DSS): Os resultados obtidos por meio
do BI e BA podem ser entregues através de plataformas que integram as
funcionalidades de sistemas voltados para a gestão e tomada de decisão;



Interface com o usuário: os dados são apresentados aos usuários finais
através de gráficos, quadros, painéis e mapas, ao invés dos relatórios
tradicionais de linhas e colunas, proporcionando uma interiorização mais
efetiva do conteúdo, através de uma representação visual mais atraente.

A figura 13 descreve o fluxo existente em um ambiente de BI, contemplando a
entrada de dados do ambiente empresarial nas bases de dados (infraestrutura de
BI), a análise a partir de ferramentas de BA, a utilização dos dados e informações
em métodos gerenciais pelos usuários (BPM), e por fim, a disponibilização das
informações para os usuários através de relatórios, dashboards e outras interfaces
de grande acessibilidade e usabilidade (Laudon & Laudon, 2014).

Figura 13: BI e BA para apoio a decisão
Fonte: Laudon, K., Laudon, J. (2014, p. 368). Sistemas de informação gerenciais (11a ed.). São
Paulo: Pearson Education do Brasil. (Adaptado pelo autor).
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A razão de uma arquitetura contemplando componentes de BI e ferramentas de BA
justifica-se nos três tipos de análise de negócios que podem ser realizadas (Sharda
et al., 2014, pp. 20-25):


Análise descritiva: pretende-se saber o que está acontecendo na
organização ao entender algumas tendências subjacentes e as causas de tais
ocorrências. Para realizar este tipo de análise, tem-se como premissa a
consolidação de bases de dados e a disponibilidade de dados relevantes em
um formato que proporcione a produção de relatórios adequados para
análise. Geralmente este tipo de análise é proporcionado pelos componentes
de uma infraestrutura de BI, em especial pelo DW e através de métodos
gerenciais como o BPM;



Análise preditiva: tem o objetivo de determinar o que provavelmente
acontecerá no futuro. Este tipo de análise baseia-se em técnicas estatísticas,
bem como outras técnicas mais recentes, como o Data Mining, ferramenta de
BA que será descrita com mais detalhes posteriormente, nesta seção;



Análise prescritiva: pretende-se reconhecer o que está acontecendo bem
como a provável previsão, possibilitando a tomada de decisões para alcançar
o melhor desempenho possível. Este tipo de análise envolve processos e
modelos para a tomada de decisão, gestão do conhecimento e sistemas
especialistas para decisões automatizadas.

Partindo das abordagens de Sharda et al. (2014) e Laudon & Laudon (2014),
constata-se que a infraestrutura de BI consiste em bases de dados como o DW,
Data Marts e bancos de dados operacionais, bem como plataformas analíticas.
Portanto, serão apresentados no restante desta seção, os componentes de uma
infraestrutura de BI, conforme escopo delimitado no primeiro objetivo específico
deste trabalho. Algumas ferramentas de BA também serão descritas, para uma
melhor compreensão da relação existente entre os componentes de uma
infraestrutura de BI e as ferramentas de BA, bem como a aplicabilidade destes itens
no ambiente empresarial. Os demais componentes de uma arquitetura de BI (Sharda
et al., 2014) ou ambiente de BI (Laudon & Laudon, 2014), referem-se a metodologias
de gestão como o BPM e o BSC, que não fazem parte do escopo deste trabalho,
além das plataformas que disponibilizam as interfaces de acesso dos usuários, das
quais serão brevemente descritas na próxima seção.
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Os principais componentes de uma infraestrutura de BI são:


Bases de dados operacionais: armazenam dados utilizados para suportar
os processos de negócio e as operações de uma organização. Como
exemplo, podem-se citar sistemas de áreas específicas que utilizam este tipo
de base, como recursos humanos, contabilidade, ou sistemas mais
complexos como o ERP ou o CRM (O’Brien & Marakas, 2013, p. 183).



Data Warehouse (DW): grande repositório de dados históricos e atuais,
considerados de potencial interesse para os gestores de uma organização e
com o objetivo de auxiliar o processo decisório. Os dados originam-se em sua
maioria das bases de dados operacionais, que armazenam dados de
sistemas transacionais da organização. Estes dados são combinados com
dados de fontes externas que passam por uma filtragem, de modo a corrigir
dados imprecisos e incompletos, para posteriormente, serem reestruturados e
armazenados no DW. Uma característica importante do DW é que os dados
não podem ser alterados (Laudon & Laudon, 2014, p. 194; Sharda et al.,
2014, p. 81). Ao descrever com mais profundidade, Sharda et al. (2014, pp.
83-84) introduzem o DW ao descrever quatro características fundamentais:
o Orientado por assunto: Os dados são organizados por assunto, como
clientes, vendas e produtos, contendo somente informações para
auxiliar o processo decisório. Segundo os autores, esta abordagem
proporciona uma visão mais abrangente da organização, de modo a
permitir que os usuários determinem não apenas como está o
desempenho da organização e sim, as razões deste desempenho.
o Integrado: a integração está diretamente relacionada com a orientação
por assunto, tendo em vista que o DW deve disponibilizar dados de
diferentes origens em um formato consistente.
o Variável no tempo: por manter dados históricos e atuais, um DW
permite identificar tendências, desvios e relações de logo prazo,
permitindo a realização de previsões e comparações, de modo a
conduzir uma tomada de decisão.
o Não volátil: Os dados inseridos no DW não podem ser atualizados.
Logo, os dados obsoletos são descartados e as atualizações
registradas como novos dados.
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Data Marts: Enquanto um DW pode consolidar dados de diversas bases de
dados e assuntos, um Data Mart é geralmente menor e tem como foco um
assunto ou departamento, como por exemplo, a área de marketing. Logo, o
Data Mart é classificado como um subconjunto do DW por geralmente
consistir em apenas um assunto, armazenado em um banco de dados
separado e disponibilizado aos usuários interessados no respectivo assunto
(Laudon & Laudon, 2014, p. 194; Sharda et al., 2014, p. 84).



Extração, transformação e carga (ETL – Extract, transform and load):
Considerada a parte tecnológica providencial para o processo e uso de um
DW, o processo de ETL consiste em extração (leitura dos dados das bases de
dados existentes); transformação (conversão dos dados extraídos de sua
forma anterior na forma em que precisam estar, para que sejam colocados em
um DW ou Data Mart); e a carga (colocação dos dados no DW). A parte
chave deste processo é a transformação, que ocorre com o uso de regras ou
tabelas de busca, ou com a combinação entre os dados de fontes distintas
(Sharda et al., 2014, p. 100).



Plataformas analíticas: Plataformas especializadas de alta velocidade, que
utilizam tecnologias relacionais (bases de dados que organizam os dados em
uma estrutura bidimensional – colunas e linhas) e não relacionais (modelo de
armazenamento de dados não estruturado e flexível), otimizadas para a
análise de grandes conjuntos de dados, como no caso do Big Data (Laudon &
Laudon, 2014, p. 195).

Para possibilitar uma melhor compreensão do fluxo dos dados em uma infraestrutura
de BI, a figura 14 ilustra o processo de ETL, que extrai os dados das bases de dados
operacionais e outras fontes, transformam os dados conforme configurações
previamente realizadas, e por fim, insere os dados no DW ou nos Data Marts
existentes.
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Figura 14: O processo de ETL
Fonte: Sharda, R., Delen, D., Turban, E. (2014, p. 100). Business intelligence and analytics: Systems
for decision support (10a ed.). New Jersey: Pearson Education Inc.

Após a coleta e consolidação dos dados no DW, pode-se utilizar um conjunto de
ferramentas de BA para manipular, minerar e analisar os dados armazenados no
DW, com a abordagem de análise descritiva (OLAP) e preditiva (Data Mining), além
da análise por meio do Big Data, classificada como uma direção futura da análise de
negócios pelos autores Sharda et al., (2014, p. 552). As principais ferramentas de
BA são:


Processamento analítico on-line (OLAP – Online Analytical Processing):
consiste em uma abordagem utilizada para responder rapidamente a
questões específicas, executando consultas analíticas multidimensionais
contra repositórios de dados organizacionais (Sharda et al., 2014, p. 109).
Considere uma empresa varejista com unidades espalhadas por uma cidade,
através do OLAP um usuário pode pesquisar quantas unidades de um
determinado produto foram vendidas em uma das lojas no respectivo mês,
comparar estas informações com o mês anterior, juntamente com as
informações do ano anterior e ainda confrontá-las com a previsão de vendas
estimada para os meses seguintes (Laudon & Laudon, 2014, p. 197).



Data Mining: termo utilizado para descrever a descoberta (ou mineração) de
conhecimento a partir de grandes quantidades de dados. Tecnicamente
falando, consiste em um processo que utiliza técnicas de estatística,
matemática e inteligência artificial para extrair e identificar informações úteis e
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consequentemente, conhecimento (ou padrões) a partir de grandes volumes
de dados, sendo que estes padrões podem ser apresentados como
tendências, regras de negócio, correlações ou modelos preditivos (Sharda et
al., 2014, pp. 192-193). Esses modelos e padrões podem ser utilizados para
guiar o processo decisório, bem como prever o efeito dessas escolhas
(Laudon & Laudon, 2014, p. 197).


Análise de Big Data: Os componentes de uma infraestrutura de BI, como as
bases de dados relacionais e o DW, não são adequados para organizar e
analisar dados que possuem um formato incompatível para serem
armazenados em linhas e colunas. Para tratar dados semiestruturados e não
estruturados em grandes quantidades, ferramentas de análise de Big Data
estão ganhando espaço nas organizações, como o Hadoop (software de
código aberto gerenciado pela Apache Software Foundation). O Hadoop
permite o processamento paralelo e distribuído de grandes quantidades de
dados por meio de computadores de baixo custo, fragmentando um problema
de Big Data em subproblemas, distribuindo-os entre nós de processamento
computacional de baixo custo, e posteriormente, combinando o resultado em
um conjunto de dados menor e mais fácil de analisar. Como exemplo, podese citar uma pesquisa de passagens aéreas, consultar a melhor rota para
chegar a um determinado local ou até mesmo conectar-se com uma pessoa
em uma rede social (Laudon & Laudon, 2014, p. 194).

Para possibilitar uma melhor compreensão sobre a diferença entre dados
estruturados, semiestruturados e não estruturados, a figura 15 ilustra os tipos de
dados que podem ser utilizados na análise de negócios (BA):
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Figura 15: A taxonomia simples de dados no Data Mining
Fonte: Sharda, R., Delen, D., Turban, E. (2014, p. 195). Business intelligence and analytics: Systems
for decision support (10a ed.). New Jersey: Pearson Education Inc.

A figura 16 ilustra uma infraestrutura contemporânea de BI, contendo as tecnologias
descritas neste trabalho. Pode-se observar que os dados são extraídos de múltiplas
fontes, sendo que os dados estruturados são extraídos pelo ETL e armazenados no
DW, enquanto que os dados não estruturados ou semiestruturados são processados
a analisados como Big Data pelo Cluster Hadoop (conjunto de computadores
atuando com processamento paralelo e distribuído). O Cluster Hadoop pré-processa
o Big Data, de modo que possa fornecer dados estruturados para o DW.
Posteriormente, os usuários realizam consultas através de relatórios, painéis e
outras interfaces, geralmente de acesso web (Laudon & Laudon, 2014, p. 196).
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Figura 16: Infraestrutura contemporânea de inteligência empresarial
Fonte: Laudon, K., Laudon, J. (2014, p. 196). Sistemas de informação gerenciais (11a ed.). São
Paulo: Pearson Education do Brasil.

A próxima seção destina-se a apresentar três dentre os principais fornecedores de
sistemas de BI e BA comercializados no mercado mundial.

2.3.2 Exemplos de sistemas de BI existentes

A empresa Gartner Group, reconhecida internacionalmente por realizar pesquisas de
mercado e consultoria para fornecer informações relacionadas à TI, realiza
anualmente uma pesquisa de mercado sobre as principais plataformas de BI e BA.
Desde a primeira pesquisa sobre plataformas de BI e BA, divulgada em Dezembro
de 2005, os resultados descrevem o posicionamento de cada fabricante através de
uma matriz dois por dois, denominada “quadrante mágico”, onde o eixo “x”
representa a abrangência de visão de um determinado fabricante e o eixo “y”
representa a habilidade em executar o que se propõe. A figura 17 consiste no
resultado da pesquisa realizada pelo Gartner Group em 2016, onde pode-se
constatar o posicionamento do fabricante Qlik, implementado na unidade de análise
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deste trabalho, como uma das principais plataformas de BI e BA disponíveis no
mercado global (quadrante de líderes, juntamente com a Tableau e a Microsoft):

Figura 17: Quadrante mágico elaborado em 2016 pelo Gartner Group para plataformas de BI e BA
Fonte:
Gartner
Group
Inc.
Disponível
em:
https://www.gartner.com/doc/reprints?id=12XXET8P&ct=160204
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posicionamento de fabricantes internacionalmente conhecidos como Microsoft, SAP,
Oracle, MicroStrategy, Qlik e Information Builders em todas as pesquisas realizadas,
além do surgimento de novos fabricantes que se estabeleceram no mercado durante
a década de 2010, em especial a Tableau, fundada em 2003, após a realização de
um projeto de pesquisa na universidade de Stanford entre 1999 e 2002
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(http://www.sramanamitra.com/2010/03/05/how-to-get-a-20-million-pre-moneyvaluation-for-series-a-tableau-software-ceo-christian-chabot-part-3/, recuperado em
27, novembro, 2015).

Tendo como base as pesquisas realizadas entre 2005 e 2016 pelo Gartner Group,
serão brevemente apresentadas neste trabalho as três plataformas consideradas
líderes de mercado na pesquisa de 2016 e que também receberam boas avaliações
nas pesquisas publicadas nos anos anteriores, conforme descrito a seguir:


Tableau: considerada como a plataforma que possui maior habilidade de
executar o que se propõe nas pesquisas realizadas entre 2014 e 2016.



Microsoft: desde a primeira pesquisa esteve posicionada entre as cinco
plataformas com maior habilidade de executar o que se propõe, e que vem
sendo posicionada no quadrante de líderes desde 2008, além de ter sido
classificada como a plataforma com maior habilidade de executar o que se
propõe nos anos de 2008, 2011 e 2013.



Qlik: plataforma presente em todas as pesquisas, passou a ser posicionada
no quadrante de líderes desde 2011 e considerada a segunda plataforma que
possui maior habilidade de executar o que se propõe nas pesquisas
realizadas entre 2014 e 2016, além de ser a plataforma utilizada na unidade
de análise desta pesquisa, no caso, o Colégio Loyola.

De acordo com a pesquisa de mercado realizada pelo Gartner Group em 2015
(http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-2ADAAYM&ct=150223&st=sb,
recuperado em 27, novembro, 2015), o Tableau é uma ferramenta intuitiva com a
capacidade de proporcionar uma percepção de descoberta de dados com base na
visualização, tendo como foco ajudar os usuários a visualizar e entender os dados
exibidos sem a necessidade de amplo conhecimento ou treinamento na plataforma
de BI. A Tableau também é descrita como uma empresa movida pela pesquisa e
desenvolvimento, investindo de forma mais incisiva no desenvolvimento de novas
funcionalidades em relação aos concorrentes.

A figura 18 apresenta um exemplo de visualização (dashboard) que pode ser obtido
através da interface do Tableau, tendo como fonte de dados, as informações de
vendas de uma empresa fictícia durante o período do segundo semestre de 2006 até
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o final de 2010, onde pode-se observar o aumento do volume de vendas ao longo
dos anos, além do volume de vendas ser maior no final de cada ano. Também é
possível visualizar no canto inferior esquerdo o desempenho da equipe de vendas,
contendo o valor total de vendas realizadas por vendedor e o valor médio das
vendas realizadas por cada vendedor.

Figura 18: Tableau Software (sales dashboard)
Fonte: Tableau. Disponível em: http://www.tableau.com/learn/gallery

A empresa Microsoft, de acordo com a pesquisa realizada pelo Gartner Group em
2015, possui um portfolio de produtos para BI e BA que suporta uma diversidade de
casos de uso de BI e necessidades de análise de sua grande base de clientes, a
partir de estruturas centralizadas e descentralizadas. Uma estrutura centralizada
Microsoft pode ser implementada com os produtos SQL Server como DW para
consolidar os dados e o SharePoint como interface para os usuários construírem
relatórios e acessar os dados do DW. Um grande diferencial da Microsoft consiste na
possibilidade de implementar uma estrutura descentralizada a partir do Power BI, no
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qual os usuários podem elaborar relatórios utilizando o Excel 2013, além de
compartilhar e publicar estes relatórios através do ambiente Office 365, uma
plataforma colaborativa para o segmento empresarial que permite a elaboração e o
compartilhamento de documentos on-line. Através do Power BI, os relatórios são
atualizados automaticamente na medida em que novos dados são adicionados nas
planilhas, elevando os níveis de percepção e experiência do usuário.

Segundo a pesquisa do Gartner Group, outro fator que estabelece a Microsoft com
uma considerável participação de mercado, se deve ao custo de propriedade e
licenciamento, tendo em vista que a grande maioria dos usuários no segmento
empresarial já utilizam computadores com o sistema operacional Windows e o
pacote Office, reduzindo de forma significativa os custos da adoção de ferramentas
de BI da Microsoft. A figura 19 apresenta um relatório para análise do tipo descritiva,
construído no Excel 2013 com suporte da ferramenta Power BI, disponível
gratuitamente para download no site da Microsoft.

Figura 19: Microsoft Power BI e Office
Fonte: Microsoft Office. Disponível em: https://blogs.office.com/2013/07/08/what-powers-power-bi-inoffice-365/
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Por fim, também de acordo com a pesquisa realizada pelo Gartner Group em 2015,
a Qlik é considerada líder de mercado em descoberta de dados e comercializa dois
produtos voltados para a análise descritiva, disponibilizando a visualização dos
dados coletados através de dashboards. A Qlik é amplamente reconhecida por tratar
os dados com um mecanismo de busca associativa e utilização da memória RAM
(random access memory) para armazenamento dos dados, proporcionando maior
desempenho e menor tempo de resposta para cada busca.

A figura 20 apresenta um dashboard contendo os valores previstos no orçamento de
uma empresa fictícia para despesas de viagens, comparando o orçamento com o
valor gasto durante o ano no gráfico da esquerda, bem como em um determinado
mês nos dois gráficos do meio. No lado direito pode-se observar o valor gasto para
cada tipo de despesa. No gráfico inferior, o orçamento mensal representado pela
linha na cor azul, contraposto ao valor gasto representado pela linha vermelha.

Figura 20: Qlik Software (finances dashboard)
Fonte: Qlik. Disponível em: http://sense-demo.qlik.com/details/TravelExpenseManagement
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2.4 Contribuição do referencial teórico para a pesquisa

A busca e o uso da informação, respectivamente o segundo e o quarto passo do
processo genérico de gerenciamento da informação proposto por Davenport (1998),
constituem uma parte do marco teórico desta pesquisa. O estudo realizado neste
trabalho sobre os processos propostos por Davenport (1998), bem como McGee &
Prusak (1994) e Choo (2011), proporcionaram pleno entendimento das etapas
necessárias para obter-se um gerenciamento eficaz das informações em uma
organização e consequentemente, obter vantagem competitiva no contexto atual da
economia global (Alvarenga Neto, 2008; Castells, 2000).

Diante deste contexto, o segmento de TI cresceu exponencialmente a partir da
década de 1990 (Laudon & Laudon, 2014), tornando-se peça chave para a definição
de estratégias nas organizações (Turban et al., 2010; Turban & Volonino, 2013),
tendo como principal pilar os sistemas de informação, que evoluíram ao longo dos
anos devido às necessidades dos usuários e a consolidação do comércio global com
o crescimento da Internet (Laudon & Laudon, 2014; O’Brien & Marakas, 2013).

Nos dias atuais, componentes de BI e ferramentas de BA, provenientes dos
sistemas de informação, proporcionam a realização de análises complexas com
abordagem descritiva, preditiva e prescritiva, em um intervalo de tempo mínimo, com
o objetivo de auxiliar gestores e executivos no processo decisório (Sharda et al.,
2014). Os estudos realizados neste trabalho sobre SI e BI (Laudon & Laudon, 2014;
O’Brien & Marakas, 2013; Sharda et al., 2014) consistem no segundo marco teórico
desta pesquisa, que contribuiu de forma significativa para o entendimento do papel
da TI no contexto econômico atual e quais tecnologias da informação podem auxiliar
no quarto passo do processo de gerenciamento da informação (Davenport, 1998),
referente ao seu uso e consequentemente, tomada de decisões e definição de
estratégias. O próximo capítulo apresenta a estrutura metodológica deste trabalho.
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3.

Procedimentos Metodológicos

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa
para alcançar os objetivos propostos, bem como a obtenção da resposta à questão
norteadora desta pesquisa. Inicialmente, apresentar-se-á a caracterização da
pesquisa quanto aos fins e aos meios, seguindo pela unidade de análise e
observação. Posteriormente, serão descritas as técnicas de coleta de dados, e por
fim, as estratégias para o tratamento e análise dos dados.

3.1 Caracterização da pesquisa

Collis & Hussey (2009) definem que “a pesquisa é um processo sistemático e
metódico de perguntas e investigação que visa aumentar o conhecimento” (p. 3).
Para Gil (2010), a pesquisa pode ser definida como “o procedimento racional e
sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são
propostos” (p. 1).

Ainda segundo Gil (2010), as razões que determinam a realização de uma pesquisa
podem ser classificadas em dois grandes grupos, denominados como “razões de
ordem intelectual”, onde afirma-se o “desejo de conhecer pela própria satisfação de
conhecer”, e “razões de ordem prática”, onde afirma-se o “desejo de conhecer com
vistas a fazer algo de maneira mais eficiente ou eficaz”. No caso deste estudo,
ambas as razões são inerentes ao propósito do autor.

Entre as diversas taxionomias referentes aos tipos de pesquisa propostos por
diversos autores do nicho metodológico, esta pesquisa é classificada quanto aos fins
como descritiva, e quanto aos meios como documental e estudo de caso,
considerando-se a proposição de Vergara (2013, pp. 41-44) que qualifica uma
pesquisa em relação a dois critérios básicos de classificação: quanto aos fins e
quanto aos meios.
Segundo Vergara (2013), a pesquisa descritiva “expõe características de
determinada população ou de determinado fenômeno. Pode também estabelecer
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correlações entre variáveis e definir sua natureza” (p. 42). Na mesma abordagem,
Gil (2010, p. 27) afirma que a pesquisa descritiva tem como objetivo a descrição das
características de determinada população e podem ser elaboradas também com a
finalidade de identificar possíveis relações entre variáveis.

Gil (2010), afirma que a pesquisa documental, além de ser frequentemente utilizada
em pesquisas da área de ciências sociais, assemelha-se à pesquisa bibliográfica,
tendo em vista que ambas utilizam-se de dados já existentes, porém, “a principal
diferença está na natureza das fontes” (p. 30). Com o objetivo de discriminar esta
semelhança, Gil (2010) expõe que a pesquisa bibliográfica fundamenta-se em
material elaborado por autores com o propósito específico de ser lido por públicos
específicos, enquanto que a pesquisa documental “vale-se de toda sorte de
documentos, elaborados com finalidades diversas” (p. 30).

Complementando a distinção entre os meios de pesquisa documental e bibliográfica,
Vergara (2013, p. 43) afirma que a pesquisa documental utiliza-se de documentos
de qualquer natureza, existentes em organizações públicas ou privadas, como
registros, regulamentos, memorandos, balancetes, comunicações informais, filmes,
fotografias, dispositivos de armazenamento, entre outras formas de armazenamento.
Já a pesquisa bibliográfica, segundo Vergara (2013), constitui-se no “estudo
sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas,
jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral” (p. 43).

Desta forma, a identificação das fontes de dados constitui-se uma etapa importante
na pesquisa documental, tendo em vista que “as fontes documentais são muito mais
numerosas e diversificadas, já que qualquer elemento portador de dados pode ser
considerado documento” (Gil, 2010, p. 66).
Segundo Gil (2010), o estudo de caso “refere-se a um indivíduo, um grupo, uma
organização” (p. 118), logo, considerando que este estudo abrange uma única
organização, justifica-se a adoção do estudo de caso como meio de investigação,
em conjunto com a pesquisa documental, para descrever os impactos da
implementação de BI na organização estudada. A adoção de dois meios de
investigação nesta pesquisa se justifica pela complementariedade, que segundo Yin

69

(2010), “diferentes métodos de pesquisa nas ciências sociais preenchem diferentes
necessidades e situações para a investigação de tópicos da ciência social” (p. 24).
Yin (2010), afirma que o estudo de caso “investiga um fenômeno contemporâneo em
profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre
o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes” (p. 39), além de ser um
método “comum na pesquisa em administração” (p. 24).
Para Gil (2010), o estudo de caso “consiste no estudo profundo e exaustivo de um
ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento”
(p. 37), tendo como um dos propósitos “descrever a situação do contexto em que
está sendo feita determinada investigação” (p. 38). Segundo Vergara (2013), o
estudo de caso tem caráter de profundidade e detalhamento, “de uma ou poucas
unidades, entendidas essas como pessoa, família, produto, empresa, órgão público,
comunidade ou mesmo país” (p. 44).

Tendo em vista os objetivos desta pesquisa, bem como a necessidade de
compreender o cenário da organização estudada com profundidade, optou-se pela
abordagem qualitativa. Segundo Collis & Hussey (2005), a abordagem qualitativa
possui caráter subjetivo e tem por objetivo “examinar e refletir as percepções para
obter um entendimento de atividades sociais e humanas” (p. 26). Complementando
esta abordagem, Flick (2009) afirma que “a pesquisa qualitativa é de particular
relevância ao estudo das relações sociais devido à pluralização das esferas de vida”
(p. 20), além de enfatizar os pontos de vista dos sujeitos de pesquisa (Flick, 2009).

Cooper & Schindler (2011), afirmam que a abordagem qualitativa permite que uma
situação seja compreendida com profundidade, condizente com “estudos que visam
percepções, motivações, sentimentos ou comportamentos, os diferentes significados
que as pessoas atribuem às suas experiências” (p. 164), além de procurar responder
como e por que algo acontece a partir de dados obtidos em diversas fontes, como
textos, objetos, pessoas e organizações. Esta afirmação possui a mesma
abordagem das afirmações de Gil (2010) e Vergara (2013) apresentadas neste
capítulo, sobre as fontes de dados que podem ser utilizadas na pesquisa
documental, tornando esta pesquisa factível e coerente sob o aspecto metodológico.
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3.2 Unidade de análise e observação

A definição da unidade de análise segundo Gil (2010), pode referir-se “a uma família
ou qualquer grupo social, uma organização, uma comunidade, uma nação ou
mesmo toda uma cultura” (p. 118). Considerando que a pesquisa será realizada por
meio de um estudo de caso, a unidade de análise, que se refere ao local onde os
dados serão coletados, precisa proporcionar uma observação aos fenômenos que
se pretende estudar a partir do problema de pesquisa (Cooper & Schindler, 2011).
Portanto, a unidade de análise foi uma escola particular de Ensino Fundamental e
Médio (Colégio Loyola), localizada em Belo Horizonte (MG).

O Colégio Loyola foi idealizado no início da década de 1940 pelo arcebispo de Belo
Horizonte, Dom Antônio dos Santos Cabral, com o propósito de estabelecer colégios
católicos na capital mineira. No dia 25 de março de 1943, foi realizado o ato
acadêmico de inauguração, com a presença de vários jesuítas, superiores de outras
comunidades,

autoridades

civis

e

militares

(http://www.loyola.g12.br/sobre-

nos/historia/, recuperado em 22, novembro, 2015).

Atualmente, o Colégio Loyola ocupa uma área de 21 mil metros quadrados,
contendo seis laboratórios, complexo esportivo, capela, teatro, mini auditório e dois
espaços para exposições artísticas. Pertencente à rede de escolas da Companhia
de Jesus, o colégio tem como missão a excelência em educação, traduzida em uma
formação que integra todos os aspectos do desenvolvimento humano, contribuindo,
assim, para a formação de pessoas competentes, conscientes, compassivas e
comprometidas com os valores éticos e cristãos (http://www.loyola.g12.br/sobrenos/missao-visao-valores/, recuperado em 22, novembro, 2015).

O Colégio Loyola faz parte da rede de colégios jesuítas no Brasil, pertencente a uma
rede internacional da Companhia de Jesus, fundada por Santo Inácio de Loyola no
ano de 1540. Atualmente, esta rede internacional reúne aproximadamente 1.500
unidades de ensino em mais de 60 países, tendo como principal papel, oferecer uma
educação de qualidade no contexto social em que estão inseridas, bem como
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proporcionar o pleno desenvolvimento do educando e prepara-lo para o exercício da
cidadania

e sua

qualificação para

o trabalho (http://www.loyola.g12.br/wp-

content/uploads/2015/02/proposta_pedagogica_cl_2015.pdf,

recuperado

em

15,

julho, 2016).

A implementação do software de BI QlikView foi concebida através de um projeto,
que recebeu o nome de Magis Acadêmico. Tendo em vista que o acesso à interface
do software de BI era realizado através de navegadores, o nome Portal Magis
Acadêmico foi adotado para a divulgação interna e capacitação dos colaboradores
após a implementação. A palavra "magis" é original da língua Latim e significa
"mais". Através do Portal Magis Acadêmico pode-se obter indicadores de
desempenho acadêmico por disciplina, série, área de conhecimento, curva de
rendimento e um diagnóstico do resultado do aluno pesquisado.

Para possibilitar a implementação, foi realizado o mapeamento dos processos
inicialmente planejados pela diretoria acadêmica, em conjunto com o gestor de TI,
por meio do método gerencial BPM. Posteriormente, a ferramenta de BI QlikView foi
implementada para suportar a execução do processo, fornecendo os indicadores
definidos previamente pelos gestores envolvidos no projeto.

A plataforma disponibilizada aos usuários recebeu o nome de Portal Magis
Acadêmico, tendo em vista que o principal propósito foi disponibilizar informações
sobre o desempenho dos alunos, proporcionando a adoção de intervenções
acadêmicas e pedagógicas para aprimorar o desempenho acadêmico (do
estudante). Por esta razão, a palavra “acadêmico” (sinônimo de estudante) foi
escolhida ao invés de escolar, tendo em vista que o objetivo da implementação do BI
foi avaliar o desempenho do estudante (do acadêmico) e não da escola (instituição).

A unidade de observação, descrita na tabela 6, consistiu em: dois coordenadores
pedagógicos que atuam há quatro anos no cargo, possuem graduação em
pedagogia e pós-graduação na área educacional; um assessor pedagógico
graduado em pedagogia e com dezessete anos de atuação no colégio, sendo um
ano e meio no cargo atual e que anteriormente atuava como coordenador
pedagógico; um diretor acadêmico com mestrado em letras e oito anos de atuação
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no colégio; um diretor administrativo com pós-graduação em gestão de TI e nove
anos de atuação no colégio, sendo oito meses na atual função; e por fim, o
coordenador de tecnologia educacional, pós-graduado em gestão da informação e
com dez anos de atuação no colégio, sendo os últimos cinco anos na atual função.
Todos os entrevistados utilizam o sistema de BI para avaliar o desempenho
acadêmico dos alunos. A escolha dos respondentes se baseou na técnica de
amostragem não probabilística intencional, justificada pela seleção de indivíduos por
meio de um critério de julgamento do pesquisador, dentre os quais pode-se
evidenciar a contribuição dos respondentes para a pesquisa, pelo fato de atuarem
com o BI para a tomada de decisões (Cooper & Schindler, 2011).

3.3 Técnica de coleta de dados

Para proporcionar um pleno entendimento dos conceitos e áreas de conhecimento
relacionadas a esta dissertação, o referencial teórico foi construído por meio de
pesquisa bibliográfica em livros, artigos, dissertações e teses. Referente ao estudo
de caso, os dados foram coletados por meio de pesquisa documental e entrevistas
individuais semiestruturadas. Segundo Gil (2010, p. 119), um estudo de caso
executado com rigor requer a utilização de mais de uma técnica de coleta de dados,
das quais se destacam fontes documentais e entrevistas. Vergara (2013, p. 53)
ressalta que um meio de coleta de dados não exclui o outro e que as técnicas se
complementam durante o processo.
Segundo Gil (2010), “a consulta a fontes documentais é imprescindível em qualquer
estudo de caso” (p. 121). Para ressaltar a relevância da pesquisa documental como
técnica de coleta de dados, Flick (2009) afirma que “documentos são os meios para
a construção específica de um evento ou processo e, normalmente, também em
uma perspectiva mais ampla, para decifrar um caso específico de uma história de
vida ou de um processo” (p. 236).

Entretanto, Flick (2009, p. 233) ressalta que ao optar pela análise de documentos, o
pesquisador deve considerar a autenticidade, integridade e representatividade dos
documentos selecionados como fonte de dados para a pesquisa, bem como o
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objetivo e contexto aos quais estes documentos foram produzidos. Flick (2009, p.
236) também ressalta que o pesquisador deve evitar manter o foco restrito ao
conteúdo dos documentos sem considerar o contexto, o uso e sua função na
organização pesquisada.

Em relação à técnica de entrevistas, Vergara (2013, p. 52) afirma que aplicá-la
presencialmente é o ideal para preservar a qualidade da coleta de dados. A autora
ressalta que a entrevista pode ser gravada, caso o entrevistado permita, e que
independente da gravação ser realizada, a transcrição deve ser apresentada ao
entrevistado, para que a confirme ou faça as alterações que julgar necessárias.

As entrevistas em profundidade foram aplicadas pelo próprio pesquisador, nas
dependências do Colégio Loyola, utilizando o roteiro semi estruturado de entrevista
elaborado para a pesquisa de campo, que encontra-se no APÊNDICE A e possui 10
questões com o propósito de atender ao segundo e terceiro objetivo específico desta
pesquisa. As entrevistas foram gravadas em registro de áudio com o consentimento
dos respondentes e tiveram duração entre 20 e 30 minutos cada. Posteriormente, as
respostas foram transcritas pelo próprio pesquisador e utilizadas na análise dos
resultados, presente no capítulo 4 deste estudo.

3.4 Técnica de análise dos dados

Para Gil (2010, p. 122), a análise e interpretação dos dados é um processo que
acontece simultaneamente em sua coleta, quando aplicada em estudos de caso,
iniciando-se na primeira entrevista ou na primeira leitura de um documento.
Com uma abordagem semelhante, Marconi e Lakatos (2010) afirmam que a “análise
e interpretação são duas atividades distintas, mas estreitamente relacionadas” (p.
151), sendo consideradas pelos autores como um único processo contendo duas
atividades. A primeira atividade consiste na análise, definida pelos autores como “a
tentativa de evidenciar as relações existentes entre o fenômeno estudado e outros
fatores” (p. 151). A segunda atividade consiste na interpretação, definida como “a
atividade intelectual que procura dar um significado mais amplo as respostas,
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vinculando-as a outros conhecimentos” (p. 152). Os autores complementam que
“mesmo com dados válidos, é a eficácia da análise e da interpretação que
determinará o valor da pesquisa” (p. 152).

A tabela 5 apresenta uma síntese da estratégia de coleta e análise de dados,
relacionando os objetivos específicos deste estudo com os principais autores que
proporcionaram a construção do referencial teórico e os instrumentos de coleta de
dados correspondentes.
Tabela 5
Estratégia de coleta e análise de dados (síntese da metodologia)

Fonte: Elaborado pelo autor.
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4.

Apresentação e Análise dos Resultados

Este capítulo apresenta os resultados da coleta de dados realizada na pesquisa de
campo e será estruturado em quatro seções. Na primeira seção, temos uma
caracterização dos sujeitos de pesquisa. Na segunda e terceira seções, temos a
análise e estruturação dos dados coletados nas entrevistas para os objetivos
específicos dois e três deste trabalho. Na quarta e última seção, temos a análise dos
dados coletados a partir da pesquisa documental, que consistiu nos dados coletados
no software de BI QlikView.

4.1 Perfil dos sujeitos de pesquisa

A entrevista foi realizada com seis colaboradores que não tiveram seus nomes
citados e foram identificados como entrevistados de 1 a 6 (E1 a E6). Deste total de
seis respondentes, temos três de cada gênero e todos com mais de 4 anos de
atuação no colégio. Os sujeitos foram selecionados por amostragem não
probabilística intencional, devido à propriedade de todos terem mais de quatro anos
de atuação no Colégio, possibilitando uma melhor compreensão sobre o processo
de avaliação do desempenho acadêmico antes e após a implantação do BI.

Em relação à formação acadêmica, os três respondentes que atuam diretamente
com a área pedagógica (coordenação e assessoria pedagógica), possuem
graduação em pedagogia, sendo que as duas coordenadoras pedagógicas possuem
especialização na área educacional. O diretor acadêmico possui mestrado em letras,
o diretor administrativo possui especialização em gestão de TI e o coordenador de
tecnologia educacional possui especialização em gestão da informação. A tabela 6
descreve os principais dados referentes ao perfil dos respondentes:
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Tabela 6
Perfil dos sujeitos de pesquisa

Fonte: Dados da pesquisa.

4.2 Resultados do desempenho acadêmico após a implantação do BI

Através do segundo objetivo específico, procurou-se entender o cenário antes e
após a implantação do sistema de BI QlikView e consequentemente, atender ao
objetivo específico de apresentar os resultados do desempenho acadêmico após a
implantação do sistema de BI, através das perguntas de 1 a 5 do roteiro de
entrevista (APÊNDICE A), bem como a análise documental descrita na quarta seção
deste capítulo.

Após aplicar as entrevistas, observou-se que todos os respondentes corroboram a
afirmação de que a implantação do sistema de BI proporcionou uma análise mais
consistente e abrangente do desempenho acadêmico dos alunos, de forma simples
e rápida, ao ser comparada com o método manual realizado antes da implantação
do sistema de BI. Partindo desta breve constatação, apresentar-se-á cada uma das
perguntas da entrevista.

Na pergunta 1, "Antes da implantação do Magis acadêmico, como era o processo de
avaliação de desempenho dos alunos?", os respondentes afirmaram que o processo
era manual, através da coleta de dados simples como o lançamento de notas no
portal (atual ERP da organização), informações qualitativas e subjetivas sobre o
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desenvolvimento de competências dos alunos que cursavam o fundamental 1
(sistema Merit, utilizado para identificar se determinada habilidade/competência foi
adquirida/desenvolvida por um aluno através dos instrumentos de avaliação, de uso
restrito ao fundamental 1 que compreende do primeiro ao quinto ano), bem como a
elaboração manual de planilhas por professores e coordenadores, quando havia a
necessidade de uma avaliação mais detalhada. Geralmente, os dados obtidos
através destas diversas fontes eram consolidados em uma planilha, na qual os
coordenadores utilizavam para avaliar o desempenho de um determinado aluno, e
se necessário, apresentar informações mais consistentes e elaboradas aos pais, nos
casos de baixo desempenho ou irregularidades que demandassem a presença dos
pais na instituição.

Ao explorar sobre o contexto em que foi tomada a decisão de implantação do Magis,
o E6, coordenador de tecnologia educacional, descreveu que devido a forma pela
qual o processo de avaliação era realizado, "os coordenadores tinham que analisar
vários sistemas para chegar a uma informação mais consolidada, e passar para a
família o desempenho do aluno", porém, acontecia apenas ao final da etapa letiva,
tendo em vista que o processo era manual e demandava muito tempo.

Consequentemente, buscando melhorar o processo de avaliação de desempenho,
percebeu-se que um sistema de BI poderia consolidar as informações obtidas
através de diversos sistemas, permitindo a construção de relatórios mais
abrangentes e consistentes. O E5, diretor administrativo interino, que atuava como
gerente de TI durante a implantação do sistema de BI e participou diretamente de
todo o projeto, afirmou que "o sistema teve essa concepção porque nem sempre a
informação estava disponível para suportar uma análise que iria subsidiar uma
decisão sobre o desempenho acadêmico". O E6 ressaltou que o colégio já estava
com o ERP educacional bem estável, fator que viabilizou a implantação do sistema
de BI para extrair os dados necessários, e consequentemente, formalizar um
processo de avaliação de desempenho mais otimizado e qualificado. O E4, diretor
acadêmico, também ressaltou que havia um interesse da direção da escola neste
tipo de investimento como um meio de otimizar e qualificar o processo de avaliação
de desempenho.
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A tabela 7 apresenta as principais afirmações relatadas pelos entrevistados em
relação à avaliação de desempenho dos alunos antes da implantação do sistema de
BI:
Tabela 7
Síntese das respostas para a primeira pergunta do roteiro de entrevistas

Fonte: Dados da pesquisa.

Na pergunta 2, "Quais resultados você observou após a implantação do Magis
Acadêmico?", os respondentes foram unânimes em ressaltar que o Magis aprimorou
de forma significativa a avaliação do desempenho, enriquecendo a análise ao
proporcionar comparativos entre alunos da turma atual com outros alunos da mesma
série, bem como o próprio histórico do aluno em anos anteriores.
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O E4 ressaltou que este tipo de análise proporcionou uma melhora em duas
vertentes, sendo: uma delas na gestão, através da idealização e execução de novas
intervenções acadêmicas e pedagógicas através dos coordenadores de série; e a
outra vertente relacionada à qualificação do processo de avaliação do desempenho.

O E6 também ressalta a qualificação do processo ao afirmar que "antigamente
ficava muito subjetivo, o que o pai falava, o coordenador não tinha como comprovar
com meros dados de nota. Hoje temos uma plataforma que demonstra a
comparação do aluno com a turma, com a série e seu histórico". Esta constatação
também é compartilhada pelos entrevistados E1 e E2, coordenadoras pedagógicas
que atuam diretamente com o processo de avaliação e no contato com os pais dos
alunos, ao identificarem através do sistema de BI um desempenho abaixo dos
padrões esperados ou da média obtida pela turma. O E6 também ressalta a
qualidade da informação obtida pelos coordenadores através do Magis para realizar
uma reunião com os pais, ao afirmar que "temos como mostrar que teve uma
evolução ou um retrocesso no desempenho do aluno ao longo dos anos ou no
mesmo ano. Isso profissionalizou a gestão na escola".

O E3, assessora pedagógica, atuava como coordenadora pedagógica até 2014 e
vivenciou a implantação do Magis, também corrobora os entrevistados E1 e E2, ao
ressaltar que com o Magis é possível apresentar para a família como está o
percurso do aluno, além de proporcionar uma melhoria de outros processos internos
ao afirmar que "se eu tenho mais de 50% dos alunos com média perdida, eu preciso
ver como foi esse processo. A prova que o professor fez estava adequada? A aula
está adequada com o processo de avaliação?".

Outro benefício no processo de avaliação de desempenho foi citado pelo E6, ao
descrever que anteriormente o processo era realizado apenas no final do ano letivo,
enquanto que após a implementação do Magis, o processo é realizado em cada uma
das três etapas do ano letivo, possibilitando intervenções ao longo de todo o ano.

Entretanto, o E5 citou que logo após a implementação, muitas pessoas tiveram
dificuldades

ao

utilizar

a

ferramenta

devido

ao

volume

de

informações

disponibilizadas através do sistema de BI. Porém, a própria equipe de TI elaborou
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estratégias para qualificar os coordenadores, bem como melhorar o instrumento, em
especial, no primeiro ano de implantação, proporcionando uma absorção do conceito
de BI e da importância das informações como subsídio para a tomada de decisões,
inicialmente relacionadas ao desempenho acadêmico, até estabelecer uma cultura
de utilização do Magis como instrumento vital para a realização das atividades na
coordenação pedagógica.

A tabela 8 apresenta as principais afirmações relatadas pelos entrevistados sobre os
resultados obtidos com a implantação do sistema de BI:
Tabela 8
Síntese das respostas para a segunda pergunta do roteiro de entrevistas

Fonte: Dados da pesquisa.
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Na pergunta 3, "Você considera que os resultados obtidos foram satisfatórios? Há
alguma informação que você gostaria de obter através do Magis ou de outras fontes
para aprimorar a gestão acadêmica ou otimizar o seu trabalho?", os respondentes
afirmam de modo geral que os resultados foram satisfatórios, porém, observa-se
uma percepção levemente distinta entre as necessidades de novas informações,
diretamente relacionadas com a função de cada entrevistado.

Os entrevistados E1 e E2, que atuam como coordenadores pedagógicos e que estão
diretamente envolvidos na execução dos processos de avaliação, relataram que a
inserção de outros dados no Magis poderia otimizar o trabalho. O E1 citou que se os
dados qualitativos do sistema Merit (utilizado apenas pelos coordenadores do
Fundamental I, conforme descrito no 3º parágrafo desta seção) estivessem
disponíveis através do Magis, as suas atividades poderiam ser otimizadas. Já o E2
descreveu o processo de avaliação comportamental do aluno em sala de aula,
citando que os comportamentos inadequados são relatados manualmente e
armazenados em um caderno a parte, para cada aluno. O E2 complementa sobre
esta necessidade ao afirmar que "quando eu vou conversar com as famílias eu
tenho que abrir o Magis para discutir as questões acadêmicas e tenho que ir na ficha
do aluno buscar as informações dele em sala de aula". Do ponto de vista
tecnológico, estas informações poderiam ser tratadas em um “diário online”, através
de um campo de texto aberto, contendo a data do registro.

Os entrevistados E3, E4 e E5, que atuam com maior foco nos processos de gestão e
direção, descreveram que o Magis atendeu plenamente aos objetivos de avaliação
do desempenho acadêmico, tendo como fonte os dados internos. Entretanto, os três
ressaltaram a possibilidade de utilizar os dados fornecidos pela avaliação do ENEM,
de modo a melhorar os processos pedagógicos internos. O E4 ressalta que se o
Magis pudesse coletar os dados fornecidos pelo INEP, sobre o ENEM, permitindo o
tratamento sobre o desenvolvimento de habilidades e competências dos alunos do
Colégio Loyola que realizaram o exame do ENEM, "a escola internamente poderia
em menos tempo dar o tratamento que precisa (...) [e realizar] as intervenções
[acadêmicas e pedagógicas] antes do próximo ENEM".
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A tabela 9 apresenta os principais relatos dos entrevistados sobre a necessidade de
novas fontes de informação para aprimorar a gestão ou otimizar as atividades, bem
como o questionamento se os objetivos da implantação do Magis foram alcançados:
Tabela 9
Síntese das respostas para a terceira pergunta do roteiro de entrevistas

Fonte: Dados da pesquisa.

Na pergunta 4, "Qual procedimento é realizado quando a partir dos dados do
sistema, o desempenho de um aluno é identificado como abaixo de seus pares?
Existe um processo formal?", pode-se constatar a existência de tarefas bem
definidas e claras na percepção dos respondentes, que são realizadas a partir das
informações obtidas no sistema de BI, porém, sem a existência de um documento
formal que determina o modo pelo qual se dá a execução deste processo.

O E5 afirma que o processo não foi de fato formalizado, porém, houve um
mapeamento do processo que já vem sendo executado naturalmente devido o
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objetivo pelo qual o sistema foi disponibilizado, no caso a avaliação de desempenho
do aluno. Porém, o E5 ressalta que através do mapeamento de processos realizado
em 2015, em conjunto com um outro projeto de nome "Integra Loyola", estima-se
que o processo será formalizado durante o ano de 2016. O E3 sintetiza de forma
plena como se dá este processo ao afirmar que:
Existe um processo sistematizado, no qual o aluno é identificado, uma reunião
é realizada com o aluno e posteriormente com a família, caso seja identificado
o desvio de apenas um aluno ou de um pequeno grupo. Quando a maioria da
turma apresenta um resultado baixo em uma determinada disciplina, uma
reunião com o professor é realizada para alinhamento e identificação de
possíveis melhorias que podem ser adotadas. (E3 - Assessor pedagógico)
A tabela 10 apresenta as principais afirmações relatadas pelos entrevistados sobre a
existência de um processo formal ao identificar um aluno com desempenho abaixo
de seus pares:
Tabela 10
Síntese das respostas para a quarta pergunta do roteiro de entrevistas

Fonte: Dados da pesquisa.
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Na pergunta 5, "E na situação oposta? Qual procedimento é realizado quando um
aluno acima da média é identificado? Existe um processo formal?", os respondentes
relataram que não há um processo formal, porém, que vem sendo tratado como
mérito acadêmico, sendo aplicado por alguns coordenadores e que tem como
resultado, a indicação de alunos para a realização de olimpíadas do conhecimento
ou outros testes externos. O E1 relatou que procura trabalhar com estes alunos de
modo "que eles atuem como crianças multiplicadoras, crianças que dão apoio a
outros colegas com dificuldade de aprendizagem. Começamos há três anos um
trabalho de monitoria, que dá resultados interessantes".

A tabela 11 apresenta as principais afirmações relatadas pelos entrevistados sobre a
existência de um processo formal ao identificar um aluno com desempenho acima
de seus pares:
Tabela 11
Síntese das respostas para a quinta pergunta do roteiro de entrevistas

Fonte: Dados da pesquisa.

Ao analisar as respostas das cinco primeiras questões do roteiro de entrevista,
elaboradas para atender o segundo objetivo específico (apresentar os resultados do
desempenho acadêmico após a implementação do sistema de BI QlikView no
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Colégio Loyola), pode-se constatar um aprimoramento significativo no processo de
avaliação do desempenho acadêmico dos alunos. O sistema de BI proporcionou aos
coordenadores a obtenção de informações e a realização de análises sobre o
percurso do aluno, por meio de comparações do desempenho de um aluno em
relação à sua turma, bem como de seu histórico, de forma rápida e intuitiva, ao invés
do processo manual realizado anteriormente e que não possuía o mesmo nível de
abrangência em relação ao sistema de BI implantado.

A partir da informação disponibilizada durante todo o ano letivo, foi possível
identificar, através dos relatos, que o desempenho de cada aluno é monitorado pelos
coordenadores de série durante cada uma das três etapas do ano letivo; mais
precisamente, após a realização das provas, denominadas como avaliações
globalizantes, que são aplicadas duas vezes em cada etapa. Este processo de
avaliação padronizado em todas as séries possibilita a realização de intervenções
pedagógicas durante o decorrer de cada etapa, com o objetivo de viabilizar a
recuperação do aluno durante a própria etapa, após identificar que um determinado
aluno apresentou desempenho abaixo da média esperada ou abaixo de seus pares,
na primeira avaliação globalizante da respectiva etapa. A identificação dos alunos
com desempenho inferior é possível um dia após o lançamento das notas da
primeira avaliação globalizante, de modo que o coordenador visualize a quantidade
de alunos abaixo da média e que são automaticamente classificados como críticos.
Posteriormente, as intervenções mais adequadas são definidas para cada caso,
como reuniões com o aluno e seus pais, envio de materiais adicionais para estudo
com o acompanhamento da família, monitoria, entre outras ações que propiciem o
desenvolvimento do aluno, com o objetivo de aumentar a sua média ao realizar a
segunda avaliação globalizante, dentro da mesma etapa de avaliação.

Além da possibilidade de auxiliar o desenvolvimento do aluno que apresentou
dificuldades na primeira avaliação globalizante, os alunos com desempenho acima
da média podem ser identificados através do sistema, classificando-os como
destaques acadêmicos, de modo a aprimorá-los ainda mais através da indicação
para testes externos, monitoria de disciplinas, além de incentivá-los como
multiplicadores do conhecimento em suas respectivas turmas.
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Caso muitos alunos de uma mesma turma apresentem desempenho abaixo do
esperado, o instrumento de avaliação aplicado pelo professor, bem como sua
metodologia, são avaliados em conjunto com os assessores e coordenadores
pedagógicos, com o objetivo de identificar possíveis falhas no processo, bem como
as melhorias e intervenções pedagógicas que possam ser realizadas.

Também percebeu-se que todos os entrevistados consideram as informações
obtidas através do sistema de BI como fundamentais para a realização das
atividades inerentes à coordenação pedagógica, dentre as quais inclui-se a
avaliação de desempenho dos alunos, que representa o cerne desta pesquisa.

Na próxima seção, serão apresentados os resultados da análise das perguntas
elaboradas para atender ao terceiro objetivo específico.

4.3 Estabelecimento de novos processos ou estratégias a partir de
informações geradas pelo sistema de BI

No terceiro objetivo específico, procurou-se identificar a definição de novas
atividades e estratégias a partir das informações obtidas no sistema de BI QlikView,
por meio das perguntas de 6 a 10 do roteiro de entrevista (APÊNDICE A).

Após aplicar as entrevistas, observou-se que novos processos foram adotados no
âmbito operacional dos coordenadores acadêmicos, como o mérito acadêmico
citado na seção anterior, bem como a introspecção para a formalização de novas
estratégias, como o Magis administrativo, que será descrito durante a análise das
respostas contidas nesta seção. Partindo desta breve constatação, apresentar-se-á
cada uma das perguntas da entrevista.

Na pergunta 6, "Além do desempenho acadêmico, o Magis acadêmico é utilizado
para outras finalidades?", os respondentes afirmaram que o Magis possui uma
abordagem direcionada para o âmbito acadêmico, sendo que cada um transpareceu
uma constatação distinta sobre a possibilidade de utilizá-lo para outras finalidades.

87

O E1 ressaltou que:
Às vezes o aluno tem muita dificuldade na relação interpessoal. O Magis me
ajuda a confirmar se a postura, em termos de atitude, tem coerência com a
dificuldade de aprendizagem. Normalmente não tem relação direta, mas nós
temos fichas de anotações sobre os alunos, que é manuscrito. Se
pudéssemos lançar no sistema os relatórios de como essa criança vai para o
ano seguinte, como o que chamamos de ‘criança medicada’, que se refere às
crianças que fazem uso de medicamentos controlados. Também temos
informações do aluno durante o 1º, 2º e outros anos, são impressões em
relação a cada aluno. Se fosse mais prático, ajudaria a não perder tempo com
informações irrelevantes. (E1 - Coordenador acadêmico)
O E2 apresentou outra finalidade ao descrever que o Magis pode ser utilizado para:
O acompanhamento dos professores também, no dia-a-dia dele em sala de
aula, nós conseguimos acompanhar. Como através do Magis a gente percebe
se o instrumento que ele utilizou atendeu ou não atendeu, se os alunos
tiveram facilidade ou dificuldade naquele instrumento, conseguimos fazer um
acompanhamento da equipe de professores e conseguimos monitorar para
saber se tem algum furo ou alguma coisa que não vai bem. Aí, junto com os
assessores, nós trabalhamos até chegar ao final do ano. (E2 - Coordenador
acadêmico)
Na mesma vertente citada pelo E2, o E5 descreveu uma finalidade pela qual o Magis
acadêmico já vem sendo utilizada, ao citar que se mais de 60% de uma turma tiver
baixo desempenho na aplicação de um instrumento avaliativo, o problema está no
instrumento de avaliação e não nos alunos. O E5 ressalta que já ocorreu o
cancelamento de uma avaliação para readequá-la e aplicá-la novamente.

O E4 apresenta uma nova constatação sobre o uso do Magis, ao ressaltar sobre a
aplicabilidade do sistema como "não só acadêmico, mas, pedagógico, às vezes mais
pedagógico do que acadêmico, porque o Magis é mais utilizado por um grupo de
lideranças que a gente chama de coordenador de série, que tem ações pedagógicas
propriamente ditas". O E4 explica sua constatação ao afirmar que:
No Magis eu tenho a questão e eu tenho dados sobre o acerto daquela
questão em uma determinada série. A partir disso, o assessor pode propor
uma intervenção pedagógica junto ao corpo docente, ao mudar o
planejamento, ao qualificar o que chamamos de corpos acadêmicos, que é a
produção do professor e os instrumentos de avaliação. (E4 - Diretor
acadêmico)
Os entrevistados E3 e E6 apenas citaram que o Magis possui um recorte mais
acadêmico e que um diálogo foi iniciado para uma possível implantação do "Magis
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Administrativo", com um recorte no resultado financeiro e no orçamento da
organização.

A tabela 12 apresenta as principais afirmações relatadas pelos entrevistados sobre o
uso do Magis acadêmico para outras finalidades, além do desempenho acadêmico:
Tabela 12
Síntese das respostas para a sexta pergunta do roteiro de entrevistas

Fonte: Dados da pesquisa.

Na pergunta 7, "Como você utiliza os dados e informações obtidos através do Magis
acadêmico para tomar decisões?", percebe-se que os respondentes descrevem
situações inerentes ao respectivo cargo. Os coordenadores acadêmicos, E1 e E2,
ressaltaram situações do dia-a-dia. O E2 pondera que utiliza os dados para tomar
decisões ao monitorar "os instrumentos para chegar no final do ano com o melhor
rendimento possível dos alunos". Já o E1 afirma que:
Depende do caso, muitas vezes eu recorto o que as professoras não têm
acesso e eu monto material para mostrar na reunião com os professores
sobre os dados do Magis. Então eu mostro, por exemplo, na matemática
como é que a gente tá, em história, outras matérias, e a gente começa a

89

pensar em estratégias para desenvolver melhor, de modo que os alunos
tenham um desempenho tão bom como em outra área. Começamos a pensar
no que estamos fazendo em uma área que promove este bom desempenho e
que de repente, pode estar deixando de ser feito em outra área, enfim, ajuda
muito nesse sentido. (E1 - Coordenador pedagógico)
A assessora pedagógica, denominada E3, afirma que utiliza os dados, em muitos
casos, "nas reuniões de gestão pedagógica, que são coordenadas pela direção",
com o intuito de identificar como está a escola de um modo geral, e como está o
desempenho dos alunos em determinadas disciplinas.

O diretor acadêmico, denominado E4, afirma que realiza "um recorte dos dados e
oriento que aquele recorte deve ser colocado em prática pelo coordenador ou um
recorte diferente pelo assessor". O E5 ressaltou que não apenas ele, mas os demais
diretores podem trabalhar com a ferramenta para "subsidiar a tomada de decisão
não só da atividade fim, mas também das atividades que são de suporte e apoio da
atividade fim". O E5 ainda ressalta que pretende-se implantar o "Magis
Administrativo", ao afirmar que "já foi realizado um levantamento de requisitos e
indicadores para fazer o Magis Administrativo. Ele vai gerar informações tanto para o
nível de suporte, mas também vai gerar informações para a área fim".

O coordenador de tecnologia educacional, denominado E6, realiza uma análise
preditiva ao afirmar que:
Quando eu vou implantar um sistema, por exemplo, o Mangahigh [plataforma
online de apoio ao aprendizado de raciocínio lógico e matemática, destinado
aos alunos do ensino fundamental] e eu vou mensurar a evolução dos alunos
antes e depois de utilizar o Mangahigh, eu tenho uma comparação para ver
se o software foi bem implantado e se o software gera algum resultado no
processo de ensino e aprendizado do aluno, até para renovar as licenças. Eu
não só trabalho com informações daquilo que eu acho, da minha percepção e
da observação do professor. Através do Magis eu tenho dados que me
demonstram se houve um ganho nesse processo de ensino-aprendizagem
junto ao aluno. Até para a escolha de novas ferramentas, depois do Magis
ainda não teve a implantação de outra ferramenta, mas o Magis vai me dar
informações para tomar esse tipo de decisão. Por exemplo, agora estamos
avaliando um software de literatura, que gerencia a leitura de livros pelos
alunos. Eu estou vendo que temos uma deficiência na literatura, aí podemos
analisar algum aplicativo ou software que possamos utilizar nessas disciplinas
para poder ter um ganho no aprendizado. (E6 - Coordenador de tecnologia
educacional)
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A tabela 13 apresenta as principais afirmações relatadas pelos entrevistados sobre
como os dados e informações do Magis acadêmico são utilizados para tomar
decisões:
Tabela 13
Síntese das respostas para a sétima pergunta do roteiro de entrevistas

Fonte: Dados da pesquisa.

Na pergunta 8, "As informações obtidas através do Magis acadêmico lhe auxiliam na
tomada de decisões para novos problemas (situações adversas sem processo
definido)?", os respondentes afirmaram que o Magis subsidiou a tomada de decisões
para novos problemas, bem como a definição de novos processos, como o mérito
acadêmico e a autorização para a realização de intercâmbio, conforme ressalta o
E6, ao afirmar que:
Sim, a gente teve até a implantação do mérito acadêmico, que foi a
identificação dos alunos que tinham o corte acima de 85%. Isso no Magis já
estava pronto. Atendemos a demanda e mostramos a solução no Magis.
Tivemos situações como por exemplo, utilizar o Magis para avaliar a
viabilidade de intercâmbio, pois temos que analisar se o aluno tem no mínimo
70% em todas as disciplinas para que o aluno possa voltar para o colégio
após o intercambio e atingir outros quesitos necessários para a aprovação no
ano letivo. (E6 - Coordenador de tecnologia educacional)
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Uma situação adversa foi relatada pelo E5, ao afirmar que:
Nós nunca pensamos que o Magis iria subsidiar uma decisão para
cancelamento de uma prova, isso era um problema que ficava escondido,
pois não tínhamos um dado e sim, o sentimento de todos falando que foram
mal na prova, não tendo dados suficientes para mostrar que tinha algo errado.
Não tínhamos este intuito, era mais fazer um monitoramento para qualificar os
conselhos de classe, apoiar os alunos que estavam com dificuldades de
assimilar o conhecimento e propor ações para que ele consiga recuperar
dentro da etapa, não ficando para fazer uma recuperação final. Ainda não
paramos para analisar o quanto a ferramenta qualificou de não deixar os
alunos para a última recuperação final. Temos um censo comum de que
temos menos pessoas ficando em recuperação final porque agimos ao longo
do ano. (E5 - Diretor administrativo interino)
Outra situação recorrente no dia-a-dia dos coordenadores pedagógicos refere-se ao
atendimento aos pais, conforme descrito pelo E1, ao afirmar que:
O ensino fundamental 1 é muito diferente do fundamental 2 e ensino médio.
Como eu acompanho continuamente, eu não tenho informação surpresa. O
Magis ajuda a responder aos pais que vem com argumentos inválidos, como
‘é o primeiro ano que meu filho apresenta dificuldade, o problema é da
professora’. Eu mostro no sistema que no 1º, 2º, 3º e 4º ano ele teve
dificuldades. Ou seja, continuamos no 5º ano com as mesmas dificuldades.
Isso ajuda demais. (E1 - coordenador pedagógico)
O E2 descreve uma análise proporcionada pelo Magis que era inviável por meio dos
registros manuais realizados anteriormente, ao afirmar que:
Às vezes, os alunos focam em instrumentos de maior valor, denominados
globalizantes e não se preocupam com instrumentos de menor valor. Então,
quando o Magis me apresenta todos os instrumentos que eu tenho, através
de gráficos é mais fácil de estar percebendo e trabalhando junto ao professor
o porquê esses alunos não estão envolvidos com esses instrumentos de
menor valor. E como o Magis me dá caso a caso, então aquele aluno que
está com o resultado muito baixo, e eu entro no sistema e percebo que ele
não fez essas atividades, é mais fácil de atuar com ele. Então eu observo
junto ao professor o porquê do não envolvimento do aluno com esse
instrumento e posso trabalhar com o aluno, porque ele não desenvolveu
esses instrumentos. (E2 - coordenador pedagógico)
A tabela 14 apresenta as principais afirmações relatadas pelos entrevistados em
relação ao uso das informações obtidas no Magis para a tomada de decisões em
novos problemas ou situações adversas, sem processo formal definido:
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Tabela 14
Síntese das respostas para a oitava pergunta do roteiro de entrevistas

Fonte: Dados da pesquisa.

Na pergunta 9, "Após a implantação do Magis acadêmico, foi estabelecida uma
agenda de reuniões para compartilhar experiências e/ou definir como as
informações obtidas através do Magis podem ser utilizadas na gestão?", os
respondentes relataram a existência de uma reunião semanal, que acontece todas
as quartas-feiras, no período noturno, em que o diretor acadêmico (E4) em conjunto
com os assessores pedagógicos (como o E3), definem um recorte a ser tratado na
reunião, com o objetivo de que cada um dos coordenadores pedagógicos (dentre
eles o E1 e o E2) apresentem através do Magis como está a situação da turma
coordenada pelo respectivo coordenador. Entretanto, esta agenda não foi
implementada de imediato, como ressalta o E5, ao afirmar que:
No primeiro ano isso não era realizado. Os coordenadores que tinham mais
habilidades já usavam o Magis, mas depois da substituição do diretor
acadêmico, que foi um dos que ajudou na concepção da ferramenta, ele
colocou uma dinâmica mais sistemática e incisiva na utilização, facilitando o
crescimento da maturidade dos usuários na utilização da ferramenta. Ou seja,
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um coordenador de série para estar no Colégio Loyola tem que fazer
minimamente uma analise de informação para a tomada de decisão. (E5 Diretor administrativo interino).
Os entrevistados E3, E4 e E6 também citaram sobre a reunião semanal, chamada
de reflexão pedagógica, na qual o E3 ressalta que as reuniões possuem uma
abordagem mais direcionada e orientada pela direção, ao invés de análises mais
gerais e sem direcionamento, como acontecia antes do estabelecimento da agenda.
O E1 também relatou a realização de reuniões semanais com os professores sob a
sua coordenação, para tratar aspectos pontuais de sala de aula.

Porém, pode-se observar que as reuniões possuem uma pauta previamente definida
e não necessariamente possuem como foco o compartilhamento de experiências,
bem como a possibilidade de definir como as informações obtidas através do Magis
podem ser utilizadas na gestão das atividades, conforme ressalta o E6 ao afirmar
que "ainda não, isso é uma situação que deveria ser utilizada, mas ainda não foi".

O E2 não soube responder se após a implementação do Magis uma nova agenda de
reuniões foi definida, mas ressaltou que sempre utiliza as informações obtidas
através do Magis nas reuniões com os alunos, com as famílias, e em especial, com
os professores. O entrevistado ressaltou que "ao final das etapas, quando temos
todos os resultados, e os gráficos me possibilitam ver o rendimento dos alunos em
cada disciplina e em cada instrumento de avaliação, a gente compartilha esses
dados".

O E1 descreveu uma atividade importante que costuma realizar em conjunto com os
professores, a partir das informações obtidas pelo Magis, ao descrever que:
Quando eu preciso, eu vou no Magis, seleciono o que é importante e mostro
para as professoras. No inicio do ano é muito interessante, pois eu espero
que elas trabalhem com os alunos por 15 dias e peço que façam uma lista
dos alunos que estão chamando a atenção, e conversamos na reunião sobre
cada aluno, abrindo o Magis e coletando informações sobre cada um. Com as
informações podemos visualizar se é um problema de início de ano ou que
acompanha aquele aluno durante as outras séries. Isso define até mapa de
sala, ou seja, se tem uma criança que demonstra dificuldade desde os anos
anteriores, ela vai sentar na frente, ou pelo menos, até mostrar que dá conta
do conteúdo. (E1 - Coordenador pedagógico)
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A tabela 15 apresenta as principais afirmações relatadas pelos entrevistados sobre o
estabelecimento de uma agenda de reuniões para compartilhar experiências de uso
do Magis acadêmico:
Tabela 15
Síntese das respostas para a nona pergunta do roteiro de entrevistas

Fonte: Dados da pesquisa.

Na décima e última pergunta, "Novos processos, metas ou estratégias foram
definidos a partir dos dados e informações obtidas através do Magis acadêmico? Se
sim, quais?", pode-se observar que novos processos e metas de curto prazo, dentro
do mesmo ano letivo, foram definidos a partir dos dados e informações coletadas no
Magis. Sobre estratégias de longo prazo, o respondente E5 ressalta que não era um
objetivo dentro do escopo de implantação do Magis, ao afirmar que:
Utilizamos o Magis mais para uma questão tático operacional, ou seja, ela
subsidia uma decisão que deve ser tomada para o alcance de um resultado
final, que é a promoção do aluno para o próximo ano. Agora visando uma
amplificação para uma visão mais estratégica, ele não foi concebido para
isso, então ele não dá ainda um subsidio para essas estratégias formais
definidas pela organização. (E5 - Diretor administrativo interino)
Partindo deste pressuposto, os demais respondentes relataram que novas ações,
em
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acompanhamento do desempenho dentro do ano letivo), foram concebidas a partir
das informações obtidas no Magis. Em relação a ações operacionais, o respondente
E1 relata que:
Sim, ao longo do ano definimos. Se percebermos que o aluno está se
destacando em uma área do conhecimento, e que as competências e as
habilidades são parecidas com as de alguma determinada área que a gente
está vendo que está com defasagem, tendo um desequilíbrio, por exemplo,
em história e geografia, por que história está indo tão bem e geografia não? É
por causa do conteúdo? Abordagem? Instrumento avaliativo? O que podemos
melhorar? Fazemos os ajustes e ficamos de olho, e na prova seguinte
observamos os resultados, se é alguma coisa em relação a turma, pode ser a
dificuldade de um professor, ele gosta de determinada área do conhecimento
e isso reflete diretamente na turma. Se for isso eu converso com o professor,
procuro estratégias, procuro ajuda no grupo para que ele possa fazer um
trabalho mais consistente. (E1 - Coordenador pedagógico)
O respondente E2 também cita uma ação operacional oriunda do Magis ao relatar
que:
Dependendo do componente curricular que a gente percebe que existe uma
defasagem, um resultado que não está satisfatório, a gente recorre ao
assessor de área para que a gente faça um trabalho em conjunto. Analisar o
processo e fazer intervenções normalmente. Quando acontece alguma
necessidade, a gente já faz a intervenção, pois o Magis possibilita isso,
porque a gente tem dados concretos e são dados atuais. Na medida em que
os professores vão lançando no sistema, nós da coordenação temos acesso.
(E2 - Coordenador pedagógico)
O respondente E6 relata o estabelecimento de um processo formal a partir das
informações obtidas pelo Magis, ao afirmar que:
Sim, inclusive tive uma reunião sexta-feira que tomamos uma decisão a partir
de dados gerados pelo Magis. Durante esse ano foi implementada a avaliação
integrada, que substitui a recuperação, a 2ª chamada e a suplementar. A
suplementar é aquilo que você melhora a sua nota, ou seja, o aluno tem 60%,
ele faz a avaliação integrada e ele pode ir para 70%, até 75% no ano. Com o
Magis a gente simulou se não existisse essa barreira de 75%, qual a
pontuação que esses alunos chegariam. A gente diagnosticou que eles
poderiam chegar até 85%, então mudamos a faixa limite de 75% para 85%,
justamente para ganhar esse aluno, para que mais alunos possam fazer a
avaliação integrada e reforçar além do seu aprendizado, a sua nota. (E6 Coordenador de tecnologia educacional)
A tabela 16 apresenta as principais afirmações relatadas pelos entrevistados em
relação à definição de novos processos, metas, estratégias a partir dos dados e
informações obtidas através do Magis acadêmico:
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Tabela 16
Síntese das respostas para a décima pergunta do roteiro de entrevistas

Fonte: Dados da pesquisa.

Ao analisar as respostas das questões de 6 a 10 do roteiro de entrevista, elaboradas
para atender o terceiro objetivo específico (identificar o estabelecimento de novos
processos ou estratégias a partir de informações geradas pelo sistema de BI),
observa-se que novas atividades, de nível tático e na maioria dos casos operacional,
foram estabelecidas a partir das informações obtidas por meio do sistema de BI.

Como exemplo de um novo processo de nível tático, estabeleceu-se uma agenda de
reuniões entre a direção acadêmica, coordenadores e assessores pedagógicos,
denominada como reuniões de reflexão pedagógica, na qual a direção define um
recorte sobre o desempenho acadêmico a ser trabalhado pelos coordenadores em
conjunto com os seus professores. Estas reuniões acontecem semanalmente e são
conduzidas pela direção pedagógica, não tendo como intuito o compartilhamento de
experiências obtidas por meio da utilização do Magis entre os participantes.

Como exemplo de uma nova ação no nível operacional, pode-se citar o
monitoramento do desempenho dos alunos dentro de cada uma das três etapas de
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avaliação, realizado pelos coordenadores, com o intuito de aprimorar o
desenvolvimento do aluno e consequentemente, auxiliá-lo no aumento de sua média
através da segunda avaliação globalizante, que é aplicada dentro da mesma etapa
em que o baixo desempenho foi identificado. Também podemos citar outras ações
que se tornaram viáveis a partir das informações obtidas no Magis, como o mérito
acadêmico, bem como a readequação do instrumento de avaliação, nos casos em
que mais de 60% dos alunos apresentarem baixo desempenho em um determinado
instrumento de avaliação. Estas duas ações foram citadas com maiores detalhes na
seção anterior.

A partir dos relatos dos respondentes, observou-se que a concepção do sistema não
previa a possibilidade de produzir informações para serem utilizadas como
introspecção na definição de estratégias de longo prazo. Porém, como consequência
dos resultados obtidos, o E5 citou que está prevista a ampliação do escopo de
tratamento de dados para suportar decisões estratégicas no âmbito educacional, ao
afirmar que "nós já vamos incluir também para ele [Magis] mensurar, suportar e
direcionar metas estratégicas, a ideia é essa também, inclusive já foi feito um
requisito de como a gente vai fazer essa mensuração do desempenho acadêmico".

Também foi definida a realização de um levantamento de requisitos para a
ampliação do escopo do sistema de BI, um projeto que recebeu o nome de Magis
Administrativo e que proporcionará a análise da instituição na perspectiva financeira
e na definição de estratégias de médio e longo prazo, conforme ressaltado pelo E6,
ao afirmar que "estamos desenvolvendo para o próximo ano o Magis Administrativo,
que vem com recorte no resultado financeiro, redução de custo, acompanhamento
do orçamento".

Portanto, observa-se que a implementação do sistema de BI no Colégio Loyola
proporcionou subsídios para a definição de novos processos e metas com o recorte
acadêmico, conforme contemplado no escopo inicial do projeto de implantação.
Entretanto, os resultados considerados positivos após a implantação do sistema
motivaram a ampliação do escopo, de modo a proporcionar a definição de
estratégias

para

os

próximos

anos,

tanto

no

âmbito

acadêmico

administrativo. Porém, esta ampliação ainda está em desenvolvimento.

quanto
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Na próxima seção, apresentar-se-á os dados coletados durante a pesquisa
documental, definida como fonte e instrumento de coleta de dados para o segundo
objetivo específico (apresentar os resultados do desempenho acadêmico após a
implementação do sistema de BI QlikView no Colégio Loyola).

4.4 Análise documental dos resultados obtidos após a implantação do BI

O projeto de implementação do BI foi concebido a partir da necessidade de
mensurar o desempenho do aluno durante as três etapas do ano letivo, minimizando
o risco de um determinado aluno ficar em recuperação em uma ou mais disciplinas
no final do ano letivo, por meio de intervenções durante a etapa letiva, conforme
descrito em maiores detalhes na seção anterior. Consequentemente, a direção
acadêmica esperava que a média geral dos alunos ao longo dos anos fosse
elevada, mesmo tendo consciência dos inúmeros fatores que podem ocasionar
oscilações no desempenho dos alunos ao longo dos anos, como a mudança de
professores ou fatores culturais estabelecidos ao longo do tempo.

Entretanto, através da análise descritiva em BI (Sharda et al., 2014, pp. 20-21), onde
pretende-se saber o que está acontecendo na organização ao entender algumas
tendências subjacentes e as causas de tais ocorrências, pode-se constatar por meio
da visualização dos dados disponíveis sobre os alunos, através do software
QlikView, que o desempenho dos alunos apresentou um crescimento mensurado
pelo aumento da média ao longo dos últimos anos, sendo que esta melhora foi
proporcionada, em parte, pelas intervenções acadêmicas e pedagógicas que foram
aplicadas nos alunos após a avaliação dos resultados no sistema de BI, em
especial, dos alunos que apresentaram rendimento abaixo da média geral da turma.

Como o sistema de BI foi implementado em 2013, a figura 21 apresenta um conjunto
de gráficos obtidos através do QlikView, contendo a média geral de todos os alunos
do Colégio no período de 2011 a 2015, ou seja, dois anos de resultados sem o BI
(2011 e 2012) que foram coletados na base de dados do ERP educacional
implementado em 2010; o ano em que aconteceu a implementação (2013), no qual
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os indicadores ainda estavam sendo elaborados e poucos coordenadores estavam
utilizando o sistema; e os dados de dois anos após a implantação, onde observa-se
um aumento do desempenho.

Através dos gráficos contidos na figura 21, pode-se constatar que 5,2% dos alunos
tiveram uma média inferior a 60% no ano de 2012, ou seja, foram reprovados em
pelo menos uma disciplina, sendo que os coordenadores só conseguiam mensurar
este desempenho no término de cada etapa, após o professor lançar as notas e
realizar o fechamento de uma das três etapas letivas.

Figura 21: Tela do QlikView - Aproveitamento geral dos alunos do Colégio Loyola
Fonte: Sistema QlikView

Após a implementação do BI, os coordenadores podem obter estas informações um
dia após a aplicação de cada avaliação globalizante, proporcionando a realização de
intervenções pedagógicas conforme descrito nas duas seções anteriores. Como
resultado, pode-se constatar na figura 21 que 97,1% dos alunos tiveram média
superior a 60% no ano de 2013, ou seja, apenas 2,9% dos alunos tiveram uma
média inferior a 60% e consequentemente, reprovados em pelo menos uma
disciplina. Apesar da pequena diferença neste recorte (média inferior a 60%), podese constatar um aumento mais significativo do desempenho nos outros gráficos,
como no recorte da quantidade de alunos com desempenho igual ou superior a 80%,
onde 20,9% dos alunos alcançaram esta média em 2011, e que após a implantação
do BI, 24,5% dos alunos tiveram desempenho igual ou superior a 80% em 2013, e
28,4% alcançaram estes resultados em 2015. Retornando ao primeiro recorte
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(média inferior a 60%), números mais expressivos foram obtidos em 2015, onde
apenas 1,8% dos alunos foram reprovados em pelo menos uma disciplina.

O sistema permite que os mesmos recortes sejam realizados por menores períodos
como um conjunto de séries (ensino médio ou fundamental), por série (5º ano, 6º
ano, etc), por turma, ou até mesmo por disciplina. A figura 22 ilustra os resultados
gerais de todos os alunos do ensino fundamental I, que abrange do 1º ao 5º ano,
enquanto que a figura 23 ilustra os resultados do ensino fundamental II, que abrange
do 6º ao 9º ano, onde também pode-se destacar o aumento do desempenho dos
alunos ao longo dos anos. Como exemplo mais significativo, 47,9% dos alunos no
ensino fundamental I tiveram aproveitamento igual ou superior a 80% em 2011,
enquanto que 59,2% dos alunos tiveram aproveitamento igual ou superior a 80% em
2015, conforme pode-se constatar na figura 22.

Figura 22: Tela do QlikView - Aproveitamento geral no ensino fundamental I do Colégio Loyola
Fonte: Sistema QlikView

Na figura 23, temos os resultados gerais de todos os alunos do ensino fundamental
II, que abrange do 6º ao 9º ano:
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Figura 23: Tela do QlikView - Aproveitamento geral no ensino fundamental II do Colégio Loyola
Fonte: Sistema QlikView

Para ilustrar a visualização de um recorte por disciplina, que geralmente é
trabalhado pelos coordenadores pedagógicos, a figura 24 descreve o rendimento
dos alunos do 9º ano do ensino fundamental II na disciplina de matemática, onde
pode-se observar que 4,86% dos alunos tiveram uma média inferior a 40% na
disciplina de matemática, e que o maior percentual concentra-se na faixa entre 70 e
80%, no caso 22,27%, que representam 55 de um total de 247 alunos.

Figura 24: Tela do QlikView - Aproveitamento dos alunos do 9º ano em matemática
Fonte: Sistema QlikView
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Outro gráfico relevante para os coordenadores pedagógicos, ilustrado na figura 24,
apresenta um recorte por aluno, ilustrando o desempenho do mesmo em todas as
disciplinas, além de traçar no gráfico um comparativo em relação a sua turma, bem
como as demais turmas da mesma série. Ao lado direito da figura o sistema já indica
a média do aluno dentro das etapas, a maior e a menor nota, bem como a principal
dificuldade.

Figura 25: Tela do QlikView - Aproveitamento de um aluno do 5º ano do ensino fundamental I
Fonte: Sistema QlikView

Estes resultados evidenciam que as ações adotadas após a implementação do
sistema de BI apresentaram resultados positivos sobre a avaliação do desempenho
do aluno, em especial, a realização de intervenções pedagógicas durante cada uma
das etapas letivas, propiciando que o aluno melhore sua média dentro da própria
etapa de forma proativa, ao invés da tentativa de recuperar o aluno na etapa
seguinte, onde geralmente é mais inviável, tendo em vista que em muitas disciplinas,
os conteúdos possuem uma relação de dependência no processo de aprendizado.
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5.

Considerações finais

Esta pesquisa teve como objetivo geral, analisar os impactos da implementação de
um sistema de BI na gestão do desempenho acadêmico do Colégio Loyola. O
sistema de BI implementado em 2013 se chama QlikView, que permite realizar uma
análise dos dados armazenados no ERP desde o ano de 2010.

Buscando atender este objetivo, foi realizada uma revisão da literatura tendo como
marco teórico os temas gestão da informação (Davenport, 1998; McGee & Prusak,
1994), com enfoque na segunda e na quarta etapa do processo genérico de
gerenciamento da informação definido por Davenport (1998), referentes à obtenção
de informações e ao uso da informação, respectivamente. O segundo marco teórico
refere-se ao tema Business Intelligence (Laudon & Laudon, 2014; Sharda et al.,
2014). Os temas definidos como marco teórico sustentaram a elaboração do roteiro
de entrevistas (APÊNDICE A), bem como o processo de análise dos dados.

Três objetivos específicos foram definidos para proporcionar uma resposta ao
objetivo geral desta pesquisa de campo, que utilizou como metodologia a pesquisa
descritiva, através de um estudo de caso com abordagem qualitativa. Como
instrumento de coleta de dados, foram utilizados um roteiro de entrevista
(APÊNDICE A) e pesquisa documental a partir das informações obtidas através do
sistema de BI. Conforme orientações metodológicas, as entrevistas foram gravadas
(Vergara, 2013, p. 52) e as transcrições estão disponíveis no APÊNDICE B.

No primeiro objetivo específico, procurou-se descrever os componentes de uma
infraestrutura de BI, para proporcionar um pleno entendimento em relação ao
conceito e ao papel de cada um dos componentes de um ambiente de BI, bem como
em uma estrutura de BA. Portanto, através da pesquisa bibliográfica sobre os
conceitos inerentes ao tema, bem como a pesquisa documental sobre as principais
soluções de mercado neste segmento, foram evidenciados o escopo e o papel de
cada um dos componentes de BI e consequentemente, delimitar de forma clara o
escopo desta pesquisa.
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No segundo objetivo específico, procurou-se apresentar os resultados do
desempenho acadêmico após a implementação do sistema de BI no Colégio Loyola,
tendo como instrumento de coleta de dados a pesquisa documental, por meio das
informações obtidas no sistema de BI, juntamente com as questões de 1 a 5 do
roteiro de entrevista, aplicado em seis sujeitos de pesquisa que atuam com o
sistema de BI na escola pesquisada.

Através das entrevistas realizadas durante a pesquisa de campo, identificou-se um
aprimoramento significativo no processo de avaliação do desempenho acadêmico
dos alunos, através das informações geradas pelo sistema de BI, qualificando a
atuação dos coordenadores e assessores pedagógicos em conjunto com a direção
do colégio. Os respondentes relataram que antes da implantação do sistema de BI,
problemas de desempenho eram identificados apenas no término da etapa ou do
ano letivo, momento em que era ineficaz e tardio para aplicar intervenções
pedagógicas que propiciassem a recuperação do aluno. O monitoramento e
acompanhamento dos coordenadores eram realizados manualmente, através de
planilhas que precisavam ser alimentadas pelos professores e pelos próprios
coordenadores,

causando

uma

morosidade

considerável

no

processo

e

inviabilizando a realização de análises mais complexas, como o estabelecimento de
um comparativo entre o aluno e sua turma, bem como a visualização do histórico do
respectivo aluno.

Após a implantação do sistema de BI, a equipe pedagógica passou a ter acesso aos
dados já tratados sobre o desempenho acadêmico dos alunos, sendo que estes
dados ficam disponíveis no sistema um dia após o lançamento das notas no ERP
educacional. Por meio do sistema de BI, tornou-se possível identificar os alunos com
baixo rendimento acadêmico em tempo de recuperá-los dentro da própria etapa,
padronizar a informação sobre o desempenho acadêmico, analisar o rendimento dos
alunos entre um ano e outro, bem como qualificar o debate nas áreas acadêmica e
pedagógica. Todos os respondentes relataram que as informações obtidas através
do sistema são fundamentais para a coordenação pedagógica.

Através da pesquisa documental realizada durante a pesquisa de campo, foi
possível constatar uma melhora no desempenho dos alunos ao longo de um período
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de cinco anos, sendo dois anos antes da implantação do BI (2011 e 2012), o ano de
implantação, estabelecimento de novos processos e definição de indicadores (2013),
bem como os dois anos subsequentes à implantação (2014 e 2015). Ao pesquisar
os resultados de todos os alunos durante este período através do sistema de BI,
constatou-se que a média da nota final dos alunos aumentou ao longo do respectivo
período, indicando que as intervenções pedagógicas com foco na recuperação do
aluno dentro de cada etapa propiciaram uma melhora no desempenho acadêmico
dos alunos.

A visualização do sistema de BI contempla diversos gráficos, dados percentuais
sobre o rendimento dos alunos, informações sobre notas, disciplinas e áreas de
conhecimento em que o aluno se destaca ou encontra dificuldades, proporcionando
a realização de análises abrangentes devido à riqueza de detalhes dos dados
apresentados, além do formato inteligível e intuitivo para o usuário final. Quando
pesquisa-se por um aluno, uma página personalizada é exibida com a foto do aluno,
contendo um gráfico de seu desempenho em relação à sua turma e à série, uma
análise das áreas de conhecimento que necessitem intervenções pedagógicas para
auxiliar na melhora do desempenho deste aluno, dados relativos aos pais, endereço,
telefones e e-mails, dentre outras informações relevantes para a análise do percurso
desse aluno.

No terceiro objetivo específico, procurou-se identificar o estabelecimento de novos
processos ou estratégias a partir de informações geradas pelo sistema de BI, tendo
como instrumento de coleta de dados as questões de 6 a 10 do roteiro de entrevista.

Por meio das entrevistas realizadas, observou-se que, apesar do pequeno período
após a implantação do sistema de BI, novos processos, ainda que informais, foram
estabelecidos como atribuições dos coordenadores pedagógicos, dentre os quais
pode-se citar o mérito acadêmico que contempla a identificação e realização de
ações com os alunos que apresentam desempenho acima da média, bem como as
reuniões semanais de reflexão pedagógica entre coordenadores, assessores e
direção pedagógica. Também pode-se citar a qualificação significativa do processo
de avaliação do desempenho acadêmico dos alunos, que proporcionou a realização
de intervenções pedagógicas com base em uma análise consistente sobre os
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resultados do desempenho acadêmico, agrupados por segmento, série, turma, área
de conhecimento e faixa de desempenho. O acesso a estas informações contribuem
para o aprimoramento dos resultados dos alunos, o planejamento de intervenções
pedagógicas para auxiliar os estudantes, bem como no atendimento qualificado às
famílias, a partir de informações detalhadas sobre o aluno que podem ser
apresentadas por meio da interface do sistema.

Também constatou-se, no estudo, que o projeto de implantação do BI contemplava
qualificar os processos de avaliação do desempenho acadêmico, subsidiando a
tomada de decisões nos níveis tático e operacional. Entretanto, os respondentes
relataram que o levantamento de requisitos para a ampliação do escopo do sistema
de BI está previsto, de modo que as informações obtidas através do sistema possam
subsidiar decisões estratégicas e de longo prazo, tanto no âmbito acadêmico como
administrativo.

Diante do que foi apresentado, conclui-se que os objetivos, geral e específicos,
foram alcançados através desta pesquisa descritiva, sendo que as contribuições,
limitações e recomendações desta pesquisa serão descritas nas próximas seções.

5.1 Contribuições da pesquisa

Espera-se que esta pesquisa possa contribuir para a academia ao apresentar a
aplicabilidade do BI como ferramenta que auxilie na gestão e na tomada de
decisões, ampliando as discussões sobre gestão da informação e o uso de
tecnologias da informação na administração, bem como estudos sobre avaliação
educacional, por meio dos dados coletados na unidade de análise através do roteiro
semiestruturado de entrevista. Também espera-se que esta pesquisa proporcione
uma contribuição significativa para a linha de pesquisa da FPL, Inovação e
Organizações, em especial, para as pesquisas sobre Gestão da Informação e
Sistemas de Informação do núcleo Gestão do Conhecimento e Inovação.

107

Para a unidade de análise desta pesquisa, o Colégio Loyola, estima-se que este
estudo propicie novas reflexões e que contribua no desenvolvimento de novas
aplicabilidades a partir do sistema de BI.

Para o autor, este trabalho propiciou um desenvolvimento pessoal significativo, em
especial, sobre a aplicabilidade de um sistema de BI com o recorte acadêmico,
através do entendimento dos processos avaliativos de uma instituição de ensino e
as inúmeras possibilidades de avaliação dos resultados, por meio de um sistema de
BI, além do desenvolvimento em áreas do conhecimento que ainda não haviam sido
exploradas com profundidade, como gestão da informação e sistemas de
informação.

5.2 Limitações do trabalho e sugestões de pesquisas futuras

Pode-se citar como limitação desta pesquisa a aplicabilidade do sistema de BI
apenas com o recorte acadêmico, em especial, na avaliação do desempenho
acadêmico dos alunos na referida escola, tendo em vista que um sistema de BI pode
subsidiar a tomada de decisões em qualquer contexto. Entretanto, para a realização
de novos estudos, pode-se avaliar a aplicabilidade de sistemas de BI para subsidiar
decisões de nível estratégico em uma instituição de ensino, bem como apresentar
resultados quantitativos sobre o recorte financeiro, ou outros resultados que
propiciem a realização de um estudo com esta abordagem.

Outra possibilidade é a realização de um novo estudo no Colégio Loyola após a
implantação do Magis Administrativo, que possui como escopo um recorte sobre os
resultados financeiros da instituição e consequentemente, na definição de
estratégias de longo prazo.

Uma segunda limitação que pode ser destacada é o pequeno número de
respondentes que utilizam com maior frequência o sistema de BI, no caso, os
coordenadores

pedagógicos.

Porém,

procurou-se

entrevistar

apenas

os

coordenadores que trabalharam antes e após a implantação do sistema de BI, para

108

possibilitar uma melhor compreensão dos resultados obtidos após a implantação do
sistema, bem como um entendimento do processo antes da implantação.

5.3 Recomendações

Através da pesquisa de campo, constatou-se que parte dos processos estabelecidos
após a implantação do sistema de BI não foram plenamente documentados e
formalizados, tendo em vista o período relativamente pequeno após a implantação, e
que novos indicadores e processos ainda estão sendo desenvolvidos. Portanto,
recomenda-se a validação e formalização de todos os processos que foram
estabelecidos, com o intuito facilitar a capacitação de novos coordenadores, bem
como padronizar de forma plena a atuação dos coordenadores pedagógicos na
avaliação de desempenho, e principalmente, na definição de quais intervenções
pedagógicas são mais adequadas para cada caso identificado na avaliação de
desempenho.

Também recomenda-se a sistematização da ficha individual do aluno, que consiste
em um caderno a parte para cada aluno, contendo registros sobre a postura do
aluno, comportamentos inadequados, atrasos, não realização de atividades extra
classe, bem como informações de risco, como o uso de medicamentos controlados.
Ao sistematizar estas informações, além dos benefícios sobre a possibilidade de
acesso as informações a partir de qualquer lugar e local, estima-se que a eliminação
deste trabalho manual poderá ocasionar um aumento de produtividade devido a
centralização das informações, em formato digital, sobre cada aluno do colégio.

Por fim, recomenda-se para um segundo momento, um avanço na linha evolutiva
dos sistemas de informação através da implementação de técnicas de Big Data para
proporcionar a coleta de dados semiestruturados e uma análise prescritiva (Sharda,
et al. 2014), com o objetivo de identificar se o rendimento de determinado aluno nas
últimas séries do ensino médio é suficiente para ingressar em um determinado curso
de graduação por meio do ENEM. Para exemplificar a aplicabilidade desta
proposição, considere uma reunião entre o aluno, seus pais e o coordenador da 3ª
série do ensino médio. Nesta reunião, o aluno cita que pretende se ingressar no
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curso de medicina e, portanto, o coordenador conseguirá analisar se o rendimento
do aluno é suficiente para atingir a nota de corte para aprovação dos candidatos do
curso de medicina, sendo que o sistema terá como fonte, dados externos das notas
de corte do ENEM dos últimos anos para cada curso ofertado, possibilitando que o
coordenador indique quais disciplinas ou áreas de conhecimento que o aluno precisa
melhorar para alcançar seu objetivo, ou até mesmo, indicar outros cursos em que o
aluno poderá obter sucesso com o desempenho acadêmico observado no último
ano. Ao agregar este serviço para os alunos e suas famílias, o BI em conjunto com o
BA proporcionaria um diferencial competitivo considerável do Colégio Loyola para o
mercado.
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APÊNDICE A
ROTEIRO SEMIESTRUTURADO PARA ENTREVISTAS QUALITATIVAS

Dados preliminares:
Nome:
Sexo: ( ) Masculino

Função:
( ) Feminino

Idade:

Tempo como colaborador na instituição:
Tempo como colaborador na atual função:
Formação: ( ) Graduado ( ) Pós-graduado ( ) Mestre

( ) Doutor

Resultados do desempenho acadêmico após a implantação do sistema de BI:
Objetivo específico 2.
1 – Antes da implantação do Magis acadêmico, como era o processo de avaliação
de desempenho dos alunos?
OBS.: EXPLORAR também o momento/contexto em que foi tomada a decisão pela
implantação do MAGIS, quais eram os objetivos esperados.
2 – Quais resultados você observou após a implantação do Magis Acadêmico?
OBS.: Procurar identificar com o usuário os resultados mais relevantes.
3 – Você considera que os resultados obtidos foram satisfatórios? Há alguma
informação que você gostaria de obter através do Magis ou de outras fontes para
aprimorar a gestão acadêmica ou otimizar o seu trabalho?
OBS.: EXPLORAR quais os tipos de informações e as novas fontes, e onde elas
estão localizadas – se dentro ou fora da empresa.
4 – Qual procedimento é realizado quando a partir dos dados do sistema, o
desempenho de um aluno é identificado como abaixo de seus pares? Existe um
processo formal?
OBS.: EXPLORAR como se dá esse processo, e se o sistema continua sendo
utilizado ou não nesse processo.
5 – E na situação oposta? Qual procedimento é realizado quando um aluno acima
da média é identificado? Existe um processo formal?
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OBS.: EXPLORAR como se dá esse processo, e se o sistema continua sendo
utilizado ou não nesse processo.

Uso de informações geradas pelo sistema de BI no processo de tomada de
decisão: Objetivo específico 3.
6 – Além do desempenho acadêmico, o Magis acadêmico é utilizado para outras
finalidades?
OBS.: Verificar se o sistema está sendo utilizado apenas para mensurar o
desempenho do aluno ou se já possibilita outras análises.
OBS.2: EXPLORAR quais seriam essas finalidades.
7 – Como você utiliza os dados e informações obtidos através do Magis acadêmico
para tomar decisões?
OBS.: Identificar quais tipos de decisões de negócio e se estão inerentes à
função/cargo do entrevistado.
8 – As informações obtidas através do Magis acadêmico lhe auxiliam na tomada de
decisões para novos problemas (situações adversas sem processo definido)?
OBS.: Argumentar o entrevistado como as informações auxiliam e se alguma
decisão foi tomada para problemas inéditos.
9 – Após a implantação do Magis acadêmico, foi estabelecida uma agenda de
reuniões para compartilhar experiências e/ou definir como as informações obtidas
através do Magis podem ser utilizadas na gestão?
OBS.: EXPLORAR as respostas, tentando identificar como as reuniões são
registradas e se são utilizadas como conhecimento organizacional em outras
experiências e reuniões posteriores.
10 – Novos processos, metas ou estratégias foram definidos a partir dos dados e
informações obtidas através do Magis acadêmico? Se sim, quais?
OBS.: Argumentar o entrevistado quais ações e por que foram realizadas.
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APÊNDICE B
AUTORIZAÇÃO PARA O USO DO NOME DA INSTITUIÇÃO COLÉGIO LOYOLA

