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Resumo

Este estudo teve como objetivo central analisar como a ferramenta de Business
Intelligence, SISBR Analítico, auxilia gerentes e gestores do SICOOB Credisete
no processo de tomada de decisões. O referencial teórico abordou os temas
processo decisório, inteligência competitiva, tecnologia da informação, sistemas
de informação e Business Intelligence(BI). A pesquisa descritiva, com abordagem
qualitativa, utilizou-se do estudo de caso como método principal. A unidade de
análise foi a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Sete Lagoas (SICOOB
Credisete), localizada em Sete Lagoas (MG), e a unidade de observação consistiu
nos gestores do SICOOB Credisete que usam as informações disponibilizadas
pelo SISBR Analítico para seus processos de tomada de decisão. A investigação
consistiu na análise das mudanças ocorridas após a implementação do BI, das
informações demandas pelos gestores, assim como o seu uso e relevância no
processo de tomada de decisão. A partir dos dados coletados durante a pesquisa
identificou-se que a ferramenta de BI proporcionou melhoria na velocidade,
consistência e precisão dos dados, bem como na disponibilização de novas
informações para a tomada de decisão.

Palavras-chave: Processo Decisório. Inteligência Competitiva.Tecnologia da
Informação. Sistemas de Informação. Business Intelligence.

Abstract

The objective of this study was to analyze how Business Intelligence tool, SISBR
Analítico, helps managers of SICOOB Credisete in the decision-making process.
The theoretical framework addressed the issues Decision Making, Competitive
Intelligence,

Information

Technology,

Information

Systems

and

Business

Intelligence. The descriptive research with a qualitative approach, used the case
study procedure. The unit of analysis was the Cooperativa de Crédito de Livre
Admissão de Sete Lagoas (SICOOB Credisete) located in Sete Lagoas (MG) and
the observation unit consisted of SICOOB Credisete managers using the
information provided by the SISBR Analítico. The research consisted in the
analysis of the changes after implementation of BI, the information demands by
managers, as well as its use and relevance in the decision making process. Using
the data collected during the survey, it was identified that the tool of BI provided
improvement in speed, consistency and accuracy of data, as well as the
availability of new information for decision making

Keywords: Decision-making.Competitive intelligence. Information Technology.
Information systems. Business Intelligence.

Lista de Abreviaturas e Siglas

ABRAIC

Associação Brasileira dos Analistas de Inteligência Competitiva

BA

Business Analytics

BI

Business Intelligence

BPM

Business Performance Management

CRM

Customer Relationship Management

DSS

Decision Support Systems

DW

Data Warehouse

EIS

Enterprise Information Systems

ERP

Enterprise Resource Planning

ETL

Extract, Transform and Load

IC

Inteligência Competitiva

KIQs

Key Intelligence Questions

KIT

Key Intelligence Topic

SCIP

Strategic and Competitive Intelligence Professionals

SCM

Supply Chain Management

SI

Sistemas de Informação

SICOOB

Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR

Sistema de Informação do SICOOB Brasil

OLAP

Online Analytical Processing

TI

Tecnologia da Informação

Lista de Figuras

Figura 1 - Modelo racional de tomada de decisões .................................................. 25
Figura 2 - Modelo político de tomada de decisão ..................................................... 25
Figura 3 - Modelo anárquico para a tomada de decisão .......................................... 26
Figura 4 - Modelo processual de tomada de decisão ............................................... 27
Figura 5 - Modelo geral de tomada de decisão estratégica ...................................... 28
Figura 6 - Representação do processo de inteligência competitiva ........................ 35
Figura 7 - Ciclo de inteligência competitiva .............................................................. 40
Figura 8 - Desafios e oportunidades para gerenciamento da TI............................... 46
Figura 9 - Estratégias básicas de uso empresarial da TI ......................................... 47
Figura 10 - Funções de negócio que recebem mais benefícios da TI ...................... 48
Figura 11 - Funções básicas de um SI ..................................................................... 50
Figura 12 - Os três principais papéis dos sistemas de informação .......................... 51
Figura 13 - Componentes básicos de um SI ............................................................ 54
Figura 14 - Linha do tempo da evolução dos sistemas de informação nas
empresas .................................................................................................................. 58
Figura 15 - Quadrante mágico para plataformas de BI. .......................................... 65
Figura 16 - Inteligência e análise empresarial para apoio à decisão ........................ 66
Figura 17 - Modelo de um data warehouse empresarial .......................................... 68
Figura 18 - Infraestrutura de BI ................................................................................ 72
Figura 19 - SISBR Analítico - painel cartões ............................................................ 80
Figura 20 - SISBR Analítico - painel comportamento da carteira ............................. 81
Figura 21 - SISBR Analítico - painel contas ............................................................. 81
Figura 22 - SISBR Analítico - painel resultados cobrança........................................ 82
Figura 23 - SISBR Analítico - painel resultado carteira de crédito............................ 82
Figura 24 - SISBR Analítico - painel performance cartões ....................................... 83
Figura 25 - SISBR Analítico - exemplo de relatório gerado pelo SISBR .................. 83
Figura 26 - Organograma SICOOB Credisete .......................................................... 85

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Dissertações MPA/FPL............................................................................ 17
Tabela 2 - Descrição dos passos do modelo geral de tomada de decisão
estratégica................................................................................................................. 29
Tabela 3 - Conceitos sobre inteligência competitiva ................................................. 34
Tabela 4 - Tabela comparativa: etapas do ciclo de inteligência ............................... 40
Tabela 5 - Histórico da utilização da TI ..................................................................... 43
Tabela 6 - O ambiente da TI global .......................................................................... 44
Tabela 7 - Componentes básicos dos SIs ................................................................ 53
Tabela 8 - BI estratégica, tática e operacional: foco do negócio e usuários. ............ 62
Tabela 9- Quadro-síntese do marco teórico ............................................................. 75
Tabela 10 - Estratégia de coleta e análise de dados (síntese da metodologia)........ 87
Tabela 11 - Perfil dos entrevistados da pesquisa ..................................................... 89
Tabela 12 - Como era o processo decisório antes da implementação do SISBR
Analítico .................................................................................................................... 90
Tabela 13 - Mudanças nos processos decisórios após a implementação do SISBR
Analítico .................................................................................................................... 92
Tabela 14 - Tipos de informações demandadas pelos decisores ao SISB Analítico .. 94
Tabela 15 - Informações necessárias que o SISBR Analítico ainda não
disponibiliza............................................................................................................... 96
Tabela 16 - Estratégias para busca de informações não disponibilizadas pelo
SISBR Analítico......................................................................................................... 97
Tabela 17 - Uso das informações disponibilizadas pelo SISBR Analítico nas
decisões .................................................................................................................... 99
Tabela 18 - Definição de novos processos, metas e estratégias a partir do SISBR
Analítico .................................................................................................................. 100
Tabela 19 - Uso do SISBR Analítico para outras finalidades .................................. 102

Sumário1

1

Introdução ....................................................................................................... 13

1.1 Objetivos .......................................................................................................... 16
1.2 Justificativa ..................................................................................................... 16
1.3 Estrutura da dissertação ................................................................................ 18

2

Referencial Teórico ...................................................................................... 20

2.1

O processo de tomada de decisão em organizações ............................... 20

2.1.1 Modelos de tomada de decisão .................................................................. 24
2.2

A inteligência competitiva como suporte à decisão ................................. 29

2.3

Tecnologias da informação: tipologias e evolução................................... 41

2.3.1 Sistemas

de

informação

aplicados

ao

processo

decisório

organizacional ......................................................................................................... 48
2.3.2 Tipos de sistemas de informação ............................................................... 54
2.4

Business Intelligence como sistema de apoio à decisão ......................... 56

2.4.1 Componentes de uma infraestrutura de BI ................................................ 66
2.5

3

Marco teórico: contribuições ao referencial teórico ................................. 73

Procedimentos Metodológicos ...................................................................... 76

3.1 Caracterização da pesquisa ........................................................................... 76
3.2 Unidades de análise e observação ................................................................ 78
3.3 Técnicas de coleta de dados.......................................................................... 86
3.4 Técnica de análise dos dados........................................................................ 86

4

Apresentação e Análise dos Resultados ...................................................... 88

4.1 Perfil dos entrevistados ................................................................................. 88
4.2 Análise das respostas relacionadas ao primeiro objetivo específico ........ 89
4.3 Análise das respostas relacionadas ao segundo objetivo específico ....... 92
4.4 Análise das respostas relacionadas ao terceiro objetivo específico ......... 98

1

Este trabalho foi revisado de acordo com as novas regras ortográficas aprovadas pelo Acordo
Ortográfico assinado entre os países que integram a Comunidade de Países de Língua
Portuguesa (CPLP), em vigor no Brasil desde 2009. E foi formatado de acordo com as Instruções
para Formatação de Trabalhos Acadêmicos – Norma APA, 2015.

5

Considerações Finais ................................................................................... 104

5.1 Limitações da pesquisa ................................................................................ 106
5.2 Recomendações............................................................................................ 107
5.3 Contribuições da pesquisa .......................................................................... 107

Referências ............................................................................................................ 109

Apêndices ............................................................................................................. 120

13

1

Introdução

As significativas mudanças no cenário macroeconômico do país têm exigido mais
eficiência das instituições financeiras no sentido de responder aos estímulos do
mercado. Dessa forma, o maior desafio das organizações do Sistema Financeiro
Nacional (SFN) é atender de forma rápida e assertiva às demandas de
informações gerenciais para apoio à tomada de decisão. “Hoje o maior desafio
das organizações e, por tabela, dos gestores é justamente obter a informação
relevante em tempo e a tempo para ajudar no processo de tomada de decisão”
(Starec, 2012, p. 9).

Devido ao cenário cada vez mais competitivo, complexo, instável e em constante
mutação, as decisões tornaram-se mais difíceis para as instituições financeiras.
Os gestores estão enfrentando esse grande desafio de levar a informação certa
para as pessoas certas, no momento certo, no formato adequado e pelo menor
custo possível. Para Maróstica, Maróstica e Branco (2014), nesse ambiente
dinâmico e caracterizado por mudanças, se os gestores não ficarem atentos e
não perceberem as mudanças, as organizações se tornam obsoletas. Os autores
ressaltam que as organizações precisam conhecer seu mercado e clientes, as
tendências econômicas, as mudanças sociais e culturais e os avanços
tecnológicos para aumentarem a eficácia na execução de seus objetivos.

A gestão estratégica da informação, como apoio à tomada de decisão, necessita
da tecnologia da informação (TI) para ser concretizada. A evolução da TI nos
últimos 30 anos foi determinante para o crescimento exponencial dos ambientes
informatizados.

“Estas

evoluções

também

determinam

e

configuram

dinamicamente novos desafios a serem vencidos, dentro e fora das organizações,
ao longo de seus processos de negócio e operações críticas, que interferem
diretamente no modo como são executadas as ações de gestão, acesso e
tratamento das informações” (Starec, 2012, p. 92).

A TI tem sido considerada fator competitivo e estratégico nas organizações,
principalmente as inseridas no setor financeiro. A TI exerce hoje papel estratégico
dentro das organizações, deixando de desempenhar um papel meramente de
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suporte administrativo. De acordo com pesquisa da Federação Brasileira de
Bancos (FEBRABAN) realizada em 2014, o segmento de TI investiu R$ 20,6
bilhões, o que corresponde a 18% de todo o mercado brasileiro de TI. Ou seja,
crescimento de 9% se comparado com os números de 2012. A indústria brasileira
de tecnologia para o setor financeiro já se aproxima dos investimentos de países
desenvolvidos

como

França

e

Alemanha

(http://stefanini.com/br/2014/07/financeiro-setor-e-o-que-mais-investe-em-ti-nobrasil/).

Em outra pesquisa, realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) de abril de
2014 a abril de 2015, que contou com a participação de 6 mil grandes empresas,
os investimentos em TI registraram incremento de 7,6% das receitas das
companhias. Consolidando os resultados, a conclusão da FGV é de que os
investimentos em TI no Brasil continuarão crescendo, tendo os bancos como
ávidos consumidores de TI (http://www.voit.com.br/investimento-em-ti-cresce-em2015-no-pais-bancos-seguem-na-pole-position-avalia-fgv/).

Com o avanço da TI, percebe-se alto investimento em sistemas de informação
(SI) para apoiar e melhorar o processo de tomada de decisão. Para as
organizações, os SIs e a TI representam uma infraestrutura de suporte, gestão e
apoio. Conforme Starec (2012), estes devem possuir os seguintes objetivos:
apoiar os processos de negócios, garantindo sua continuidade; auxiliar na tomada
de decisões; aumentar a produtividade; otimizar a troca de informações internas e
externas; e buscar novos negócios.

Os SIs são desenvolvidos para a integração e otimização dos processos de
negócio. Suas principais vantagens são suporte à tomada de decisão e
viabilidade da identificação de oportunidade de negócios (consolidação de dados,
disponibilização de informações estratégicas e gerenciais).

O Sistema de Business Intelligence (BI) é um dos SIs estratégicos utilizados nas
organizações para auxílio nas tomadas de decisões. Tais sistemas possibilitam o
tratamento e análise de informações, com flexibilidade e tempestividade. As
ferramentas de BI são instrumentos capazes de manipular e analisar, com
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flexibilidade, grande volume de dados sob múltiplas perspectivas. São usados
pelos gestores da organização para lhes permitir análises comparativas que
facilitem a sua tomada de decisão com base em análises e dados de boa
qualidade.

Nesse contexto em que são necessárias tomadas de decisões corretas para o
melhor direcionamento no mercado por parte das empresas (Sampaio, 2014)
encontra-se a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Sete Lagoas
(SICOOB Credisete). Para ser competitiva no mercado, a cooperativa precisa,
como diferencial, definir meios de conquistar novos associados e fidelizar os já
existentes. Com a utilização de uma ferramenta de BI no SICOOB Credisete, as
áreas gestoras passaram a dispor de um ambiente de dados analítico como
suporte à tomada de decisão.

O SICOOB Credisete tem como missão assegurar aos associados e às suas
comunidades, por meio da cooperação, soluções financeiras e de serviços
compromissadas com o seu desenvolvimento econômico e social. E tem como
visão ser reconhecido como a melhor e mais segura solução financeira e de
serviços para o associado e suas comunidades. Para que isso aconteça de forma
plena, os diretores e gerentes são os responsáveis pelas tomadas de decisões
que geram os resultados para cumprimento da missão e visão declarada.

Nos últimos anos, o SICOOB Credisete tem experimentado expressivo
crescimento na participação no mercado financeiro. Com isso, cresceu também a
demanda por informações analíticas de crédito como forma de subsidiar os
gestores de negócios na tomada de decisão. Hoje o SICOOB Credisete possui 10
agências que atendem a região de Sete Lagoas e que utilizam sistemas
automatizados para operacionalização das tarefas. Sampaio (2014, p. 15) relata
que, antes da implantação da ferramenta de BI no SICOOB, a quantidade de
relatórios disponíveis era significativa e, em sua maioria, estes eram estáticos e
descentralizados, dificultando, dessa forma, rápidas tomadas de decisão. O autor
ressalta que existiam mais de 100 tipos de relatórios gerenciais disponíveis nos
módulos de cada produto, todos estáticos e que demandavam considerável tempo
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de processamento quando gerados. Esses relatórios não permitiam qualquer tipo
de personalização ou versatilidade conforme a necessidade do usuário.
Diante do exposto, este trabalho visa responder ao seguinte questionamento:
como a ferramenta de Business IntelligenceSistema de Informação do SICOOB
Brasil(SISBR) Analítico auxilia gerentes e gestores do SICOOB Credisete no
processo de tomada de decisões?

1.1

Objetivos

Esta pesquisa tem por objetivo analisar como a ferramenta de Business
Intelligence SISBR Analítico auxilia gerentes e gestores do SICOOB Credisete
no processo de tomada de decisões.

Como objetivos específicos, têm-se:

a) Descrever as mudanças no SICOOB Credisete após a implementação do
sistema de BI.
b) Identificar os tipos de informações demandadas pelos gerentes e gestores
ao sistema de BI para a tomada de decisão.
c) Estabelecer o uso e a relevância das informações disponibilizadas pelo
sistema de BI no processo de tomada de decisão.

1.2

Justificativa

Este é um tema de grande relevância tanto para o crescimento profissional do
pesquisador que trabalha na instituição, quanto para a própria instituição, na
medida em que esta pesquisa poderá fornecer subsídios importantes para a
tomada de decisões e otimização dos resultados no SICOOB Credisete.

Para a academia, este estudo se torna relevante em função dos benefícios que
poderão advir de seus resultados, que servirão de fonte de consulta para estudos
posteriores. Adicionalmente, o tema se torna justificável devido à sua aderência à
linha de pesquisa proposta pelo Mestrado Profissional em Administração da
Fundação Pedro Leopoldo (MPA/FPL), Inovação e Organizações, com ênfase em
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Gestão do Conhecimento e da Inovação. Essa área do conhecimento abrange
temas como inteligência competitiva, tecnologia da informação, sistemas de
informação, BI, entre outros, abordados neste estudo e que vêm crescendo em
trabalhos apresentados pelo programa. Para evidenciar esse crescimento de
trabalhos nessas áreas citadas, na Tabela 1 são listados alguns deles produzidos
no MPA/FPL nos últimos cinco anos:
Tabela 1
Dissertações MPA/FPL
Título
Controle de processos para a obtenção de resultados
corporativos utilizando gestão de TI – boas práticas ITIL
(Information Technology Infrastructure Library).
Governança em Tecnologia da Informação do setor público
estadual – diretrizes para a implantação na Secretaria de Estado
de Fazenda de Minas Gerais.
Gestão estratégica da informação: influência do [Enterprise
Resource Planning]ERP (sistema integrado de gestão) nas
ações estratégicas organizacionais sob a ótica dos consultores
da TOTVS S.A. – Belo Horizonte*
Sistemas de informações gerenciais no agronegócio: estudo de
caso de aplicação de softwareem administração rural pelos
produtores de grãos do município de Rio Verde–GO.
A contribuição dos sistemas ERP para a gestão da informação e
do conhecimento: um estudo em uma empresa de pequeno
porte na área gráfica.
Contribuição da gestão do conhecimento para os processos de
análise e gestão de riscos aplicados à governança de tecnologia
da informação: estudo de caso em uma organização do setor de
saúde*
Sistemas de informações gerenciais: análise de uma instituição
pública
Gestão de tecnologia da informação em instituições de ensino
superior
Desenho e uso do sistema de controle gerencial: contributos
para a implementação estratégica e avaliação do desempenho
estratégico e operacional em uma indústria calçadista
Balanced Scorecard aplicado à tecnologia da informação
Adoção da Tecnologia –identificação por código de barras e
rádio frequência na cadeia de suprimento
Contribuições do desenho e uso do sistema de controle
gerencial para implementação estratégica e tomada de decisão:
um estudo de caso em um conglomerado de empresas
Inteligência competitiva em redes interempresariais
Inteligência competitiva como práxis para a estratégia e
competitividade: uma análise do mercado de instituições de
ensino superior privadas de Minas Gerais
Fonte: elaborada pelo autor (2016).

Autor
Aquino, Nelmo Costa

Ano
2010

Gonçalves, Alexandre
César Tomaz

2011

Ferreira, Glaydson
Keller de Almeida

2011

Souza, Sidney dos
Santos

2012

Souza, Patrícia Mara

2012

Mota, Gilberto Barbosa

2012

Salas, Emanuel de
Oliveira S. Treminio
Sousa Lima Neto,
Francisco
Melo, Everton Alain

2013

Gomes, Antônio
Ricardo Leocádio
Boostel, Isis

2013
2014

2014
2014

Magalhães, Érica Luiza
de Faria

2015

Borges, Márcio
Andrade
Silva, Cassiane
Barbosa

2015
2015
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Para o SICOOB Credisete, a presente pesquisa apresentou grande importância,
já que, desde a implantação da ferramenta de BI, não havia sido apresentado aos
diretores algum resultado concreto sobre como ela auxilia os gerentes e gestores
nas tomadas de decisões e qual a relevância das informações disponibilizadas
pela ferramenta. Adicionalmente, o estudo na empresa pode ajudar a mapear,
avaliar e melhorar o uso de ferramentas de BI em organizações similares. Tal
processo de avaliar como as ferramentas BI auxiliam os gestores no processo de
tomada de decisão permitirá que outras empresas similares possam adotar as
ferramentas BI para apoiar seus processos de tomadas de decisão e ajudá-las a
se manterem competitivas, ampliando a relevância do estudo e justificando
igualmente sua execução.

1.3

Estrutura da dissertação

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. No primeiro é feita a
contextualização do assunto, com a introdução, o problema de pesquisa, os
objetivos gerais e específicos e o que motivou o estudo (justificativas).

No segundo capítulo apresentam-se os fundamentos teóricos sobre os tópicos
relacionados ao tema em questão: o processo de tomada de decisões nas
organizações, a inteligência competitiva como suporte à decisão, tecnologias de
informação,

sistemas

de

informações

aplicados

ao

processo

decisório

organizacional e Business Intelligence como sistema de apoio à decisão.

No terceiro capítulo são descritos os procedimentos metodológicos adotados
neste projeto. Neste são apresentados os principais métodos de pesquisa e
explicitados os critérios de seleção para a escolha do método mais adequado às
questões da pesquisa. Também é caracterizada a empresa pesquisada como
estudo de caso e registrado o roteiro de entrevistas aplicado.

No quarto capítulo faz-se a discussão dos resultados obtidos, contendo também
as principais informações sobre a utilização da ferramenta de BI no SICOOB
Credisete.
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No quinto capítulo da dissertação fazem-se as considerações finais, com as
sugestões para pesquisas futuras.

Seguem-se as referências utilizadas no trabalho, bem como o roteiro
semiestruturado aplicado nas entrevistas (Apêndice A).
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2

Referencial Teórico

O presente referencial teórico apresenta os conceitos sobre questões-chave
desta pesquisa, proporcionando um embasamento conceitual acerca de temas
como processo de tomada de decisão e suas características, a inteligência
competitiva como suporte à decisão, tecnologias de informação, sistemas de
informações aplicados ao processo decisório organizacional e BI como sistema
de apoio à decisão. Destarte, o marco teórico será definido ao final do capítulo,
evidenciando a contribuição do referencial teórico para a realização deste
trabalho.

2.1

O processo de tomada de decisão em organizações

De acordo com Abramczuk (2009, p. 27):

Toda decisão é solução de um problema. Decidir significa escolher uma
dentre várias alternativas de ação que se oferecem para alcançar
determinado propósito e renunciar a todas as outras. Toda decisão é,
portanto, um processo que envolve simultaneamente escolha e renúncia.
No entanto, para solucionar um problema positivamente é necessário estar
preparado para executar essa ação e, dessa forma, o processo decisório tornase complexo em função da grandeza de sua importância ou necessidade
(Bazerman, 2004). O processo decisório nas empresas é, na visão de Mafra
Pereira (2011), objeto de investigação de diversos teóricos e gestores. A
abrangência de sua importância e relevância é extensa, principalmente no atual
contexto econômico-político-social – de globalização, concorrência, corrida
tecnológica –, que exige dos profissionais decisões mais assertivas em curtos
espaços de tempo. No entendimento de Lima (2012), a tomada de decisão é um
ato baseado na firmeza ou coragem em resolver determinado problema, visando
sempre à conquista de melhores resultados em qualquer sentido. Para Silvae
Linhares (2015), o fato de empresas galgarem resultados financeiramente
rentáveis e expansíveis faz com que o processo de identificação de problemas e
a busca por soluções tornem-se dinâmicos.
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A competitividade de mercado, no entendimento de Katz (1986), acirra o
processo decisório, tornando-o um fator que determina a sobrevivência de uma
empresa, tanto para questões voltadas para a área estratégica, comercial ou
operacional. As decisões devem ser embasadas em alguma questão cerne, de
modo que suas ações sejam orientadas para determinado objetivo e para a
conquista deste objetivo, determinando a eficiência do processo de tomada de
decisão.

Segundo Andrade (2009, p. 1), “uma decisão é um curso de ação escolhido pela
pessoa, como o meio mais efetivo à sua disposição, para alcançar os objetivos
pretendidos, ou seja, para resolver o problema que o incomoda”. A decisão,
como ação a ser tomada, torna-se um desperdício de tempo se não for feita de
forma adequada. Por isso, são necessários atenção, dedicação e conhecimento
de causa do problema para que os erros sejam superados e a decisão seja
correta (Drucker, 2002).

O processo de tomada de decisão, conforme destacado por Andrade (2009), é
complexo, por demandar averiguação aprofundada dos problemas, tornando um
processo sequencial por requerer tomadas de decisões em consequência a uma
série de fatores e não apenas de um único, transformando-se em um processo
que implica valores subjetivos por necessitar de fatores intuitivos da experiência
profissional, além de ser um processo corporativo, por estar presente em
qualquer empresa, que se torna fadada a tomar decisões em momentos
oportunos.

A teoria da decisão é uma ciência que trabalha com a tomada de decisões
racionais e consistentes em situações de incerteza, fornecendo um conjunto de
conceitos e técnicas para apoio do decisor (http://mariopenzo.blogspot.com.br/
2010/10/tomadas-de-decisao-e-teoria-da-decisao.html). Essa teoria apoia a visão
difusa dos elementos que cercam determinado problema que requer uma
decisão. Logo, o objetivo da teoria da decisão, segundo esse autor, é apoiar a
escolha de uma ação que seja consistente com as alternativas, baseando-se em
informação, valores e na lógica do decisor.
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Para Andrade (2009), os principais objetivos de um decisor são:

a) Solucionar problemas existentes;
b) tomar decisões baseadas em fatos, dados e correlações quantitativas;
c) planejar, analisar, implementar, operar e controlar sistemas por meio da
tecnologia bem como de métodos de outras áreas do conhecimento;
d) minimizar custos e maximizar o resultado;

Kazmier (1975) destaca que a decisão é oriunda de firmeza e coragem para
resolver um problema, ou seja, a consequência de uma decisão é o alcance de
objetivos, tanto pessoais como econômicos. Gomes (2007, p. 1) reconhece que
a decisão tem por característica levar às escolhas, seja direta ou indiretamente,
de alternativas que podem resolver determinado problema. Quanto maior o nível
de informação, maior a precisão da decisão, conforme destacado por Lima
(2012), que acrescenta que a informação é um recurso efetivo e inexorável para
qualquer empresa.

O processo decisório, como salienta Choo (2006, p. 12), tem como
características o conjunto de ações e fatores que se inicia a partir da
identificação de um estímulo ligado a uma ação e finda com a aplicação da ação.
Lima (2012) defende que a criatividade do administrador no processo decisório é
um diferencial que pode possibilitar a comparação dos possíveis cursos de ação
e a escolha da melhor alternativa, ou seja, a decisão mais acertada.

O processo decisório não é apenas um simples fato de escolha pela opção mais
viável. Por isso, Moreno (2006) destaca que o processo decisório é altamente
complexo. Entre suas características principais, o conjunto de históricos,
informações precisas são fatores que contribuem de forma positiva para uma
escolha eficaz. Gomes (2007) destaca que uma decisão pode ser caracterizada
sob três aspectos: a) grau de importância (conforme determinado pela satisfação
de valores); b) grau de velocidade exigida; c) grau de individualidade. Já para
Harrison (1993), cada decisão possui aspectos que devem ser observados, mas
a condição para uma decisão assertiva está ligada muito mais a questões
culturais do que a métodos comumente utilizados. O processo decisório,
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segundo Silva (2013), requer uma análise prévia do ambiente situacional em que
se encontra. Uma decisão será mais ou menos importante conforme os valores e
os objetivos que lhe são aplicados. Todos esses autores afirmam que não há
uma fórmula pronta que se aplique a todos os casos, elevando a tese de que o
processo decisório está relacionado ao ambiente como um todo.

As decisões, na opinião de Choo (2003), são caracterizadas como estratégicas
ou operacionais, dependendo inicialmente do período de tempo entre a tomada
de decisão e a obtenção dos resultados provenientes, nos recursos envolvidos e
no custo do erro, entre outros aspectos. Matheson& Matheson (1998)
argumentam que uma decisão, para ser considerada estratégica, deve se
caracterizar

por

sua

efetividade

principalmente

no

longo

prazo,

pelo

envolvimento de recursos e pelo pequeno volume de erros oriundos de sua
ineficácia.

Outra importante caracterização, conforme March (1994) e Mafra Pereira (2011),
está relacionada às dimensões que uma decisão pode abranger, como:
importância (a decisão terá repercussão conforme o grau de importância que
esta adquirir ou mesmo os valores que esta representar, tendo como
consequência o nível de satisfação que ela pode proporcionar); a velocidade
exigida (pois quanto mais rápida for a necessidade de decidir algo, maior será
seu grau de assertividade e capacidade analítica do decisor, elevando, assim,
sua importância); grau de individualidade (a decisão tomada por uma única
pessoa eleva a responsabilidade do decisor, ao passo que a decisão tomada por
uma equipe ou de opiniões compartilhadas distribui a responsabilidade que lhe é
empregada).

Pelas características dos processos decisórios apresentadas nesta seção, há a
necessidade de se demonstrar também alguns modelos de tomadas de decisão
possíveis, reforçando a caracterização da importância desse processo perante a
necessidade imposta pela realidade, que cobra decisões precisas e eficazes.
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2.1.1 Modelos de tomada de decisão

Segundo Mafra Pereira (2011, p. 30), “um modelo mostra, graficamente, as
etapas e a ênfase de cada uma num processo completo de tomada de decisão e
deve incluir um número de variáveis que consigam explicar tal processo”.

Em relação aos tipos de modelos de tomada de decisão, Harrison (1993) pontua
que há inúmeros modelos de tomada de decisão que podem ser desenvolvidos.
Apesar disso, neste trabalho tomar-se-ão como referência os analisados por
Choo (2006). Essa escolha se deveu ao fato de terem como foco a análise do
fluxo da informação presente nos processos decisórios. Choo (2006, p. 221)
considera quatro principais modelos presentes nas organizações: modelo
racional, modelo processual, modelo político e modelo anárquico.

O modelo racional envolve em seu processo especialistas, técnicos ou mesmo
profissionais

da

área,

caracterizando-se

como

um

processo

decisório

descentralizado (Moreno, 2006). A ordenação de objetivos guiados por
problemas é uma das características desse tipo de modelo, além da
normalização de rotinas por meio de procedimentos, criando uma estrutura
intencionalmente

racional,

conforme

afirma

Mafra

Pereira

(2011),

que

complementa que esse modelo foi desenvolvido por Marche Simon (1975) e
aprimorado por Cyert& March (1992) e March (1994). A Figura 1 ilustra o modelo
racional:
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Figura 1 - Modelo racional de tomada de decisões.
Fonte: Mafra Pereira, F. C. (2011). Comportamento informacional na tomada de decisão: proposta
de modelo integrativo Tese (Doutorado em Ciência da Informação). Universidade Federal de
Minas
Gerais,
Belo
Horizonte,
MG,
Brasil.
9p.
34).
Recuperado
de:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS-8PGLKJ/tese_doutorado
_frederico_mafra_vfinal.pdf?sequence=1.

.
Moreno (2006) destaca que o modelo político pode ser atribuído aos trabalhos
desenvolvidos inicialmente por Allison (1971) eBaldridge (1971; 1983). Nele,
ações e decisões são efeitos políticos, já que estes surgem da necessidade
social e são consequências de concessões, conflitos ou desigualdades e suas
influências. Sua base é a teoria política e seu tratamento decisório é
essencialmente político, baseado em estratégias de articulação. Esse modelo é
ilustrado na Figura 2.

Figura 2 - Modelo político de tomada de decisão.
Fonte: Mafra Pereira, F. C. (2011). Comportamento informacional na tomada de decisão:
proposta de modelo integrativo Tese (Doutorado em Ciência da Informação). Universidade
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil. p. 39). Recuperado de:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS-8PGLKJ/tese_
doutorado _frederico_mafra_vfinal.pdf?sequence=1.
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Cohen, March & Olsen (1972) descrevem o modelo anárquico como “modelo da
lata de lixo”, por tratar de vários tipos de problemas e soluções simultaneamente,
além de procurar explicar o processo decisório a partir de um indivíduo tomador
de decisão autônomo. Conforme Mafra Pereira (2011), esse modelo parte do
pressuposto de que uma organização é uma anarquia organizada, em que as
situações de decisão são, muitas vezes, maldefinidas e incoerentes, com
processos não padronizados e por uma participação desarmonizada das
pessoas que se dedicam às atividades voltadas para a decisão. A Figura 3 ilustra
o modelo anárquico.

Figura 3 - Modelo anárquico para a tomada de decisão.
Fonte: Mafra Pereira, F. C. (2011). Comportamento informacional na tomada de decisão:
proposta de modelo integrativo. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) - Universidade
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil. (p. 42). Recuperado de:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS-8PGLKJ/tese_
doutorado_frederico_mafra_vfinal.pdf?sequence=1.

No modelo processual a atividade de decidir, como apregoaMafra Pereira (2011),
é baseada em estratégias, sejam elas complexas ou dinâmicas. Elas são
esclarecidas por terem uma estrutura subjacente ao processo decisório que se
distribui em rotinas de apoio e grupos de fatores dinâmicos. Esse modelo é
ilustrado na Figura 4.
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Figura 4 - Modelo processual de tomada de decisão.
Fonte: Mafra Pereira, F. C. (2011). Comportamento informacional na tomada de decisão:
proposta de modelo integrativo. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) - Universidade
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil. (p. 35). Recuperado de:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS-8PGLKJ/tese_
doutorado_frederico_mafra_vfinal.pdf?sequence=1.

Mafra Pereira (2011) ressalta que, além dos quatro modelos abordados porChoo
(2006), existe o integrativo, que o autor classifica como um modelo geral de
tomada de decisão estratégica, caracterizado pelo fato de se tratar de um
trabalho mais atual sobre o tema e ter como foco a análise do fluxo da
informação presente nos processos decisórios.

Esse modelo é formado por três principais momentos sugeridos por Mafra
Pereira (2011, p. 47) referentes ao processo de tomada de decisão: a “prédecisão”, a “decisão em si” e o momento de “pós-decisão”. O momento “prédecisão” é composto de quatro passos, o “decisão em si” é composto de um
passo e o “pós-decisão” é composto de três passos. O modelo proposto por
Mafra Pereira (2011) é ilustrado na Figura 5.
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Figura 5 - Modelo geral de tomada de decisão estratégica.
Fonte: Mafra Pereira, F. C. (2011). Comportamento informacional na tomada de decisão:
proposta de modelo integrativo. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) - Universidade
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil. (p. 46). Recuperado de:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS-8PGLKJ/tese_
doutorado_frederico_mafra_vfinal.pdf?sequence=1.

A descrição dos passos do modelo de Mafra Pereira (2011) é apresentada na
Tabela 2:
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Tabela 2
Descrição dos passos do modelo geral de tomada de decisão estratégica
Momento Passo
Pré1º passo
decisão

2º passo

3º passo

4º passo
Decisão

5º passo

Pósdecisão

6º passo
7º passo
8º passo

Descrição
Busca identificar o real motivo que despertou a necessidade de tomada de
decisão.
Busca identificar “quem” foi o responsável por levantar a necessidade de
informação e de decisão, que pode ou não ser o decisor final.
Busca levantar as informações necessárias para a tomada de decisão,
podendo-se chegar a uma tipologia de informações para o negócio
pesquisado.
Busca identificar “onde” o usuário buscou as informações necessárias para
a tomada de decisão. Ou seja, são levantadas as fontes de informação
utilizadas e as razões para tal escolha, bem como os meios de
comunicação e o formato das fontes.
Apresenta o conteúdo informacional obtido pelo processo anterior, ou seja,
o resultado final do processo de busca informacional.
Busca identificar, entre as fontes e informações obtidas para a tomada de
decisão, aquelas que mais a influenciaram.
Busca também identificar outros fatores que possam ter influenciado na
decisão, tais como a experiência do decisor, o tempo disponível para
decidir, a intuição, etc.

Busca levantar informações sobre a implementação da decisão escolhida.
Avaliar os resultados obtidos.
Registrar (documentação) na forma de princípios e/ou procedimentos a
serem adotados em futuras decisões similares.
Fonte: elaborada pelo autor, com base em Mafra Pereira, F. C. (2011). Comportamento
informacional na tomada de decisão: proposta de modelo integrativo. Tese (Doutorado em Ciência
da Informação) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil. Recuperado
de:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS-8PGLKJ/tese_
doutorado_frederico_mafra_vfinal.pdf?sequence=1..

Assim, os modelos apresentados são pontos de referência para o tomador de
decisão, que deve partir de um princípio para ordenar a necessidade temporal
para solucionar problemas ou organizar algum tipo de estrutura. Na seção
seguinte, o fator decisão será abordado sob outro aspecto, denominado
inteligência competitiva, promovendo sua junção à informação e à análise como
diferencial de competitividade.

2.2 A inteligência competitiva como suporte à decisão

Esta seção tem por objetivo apresentar o tema inteligência competitiva (IC),
trazendo conceitos, a evolução histórica, seus processos, as etapas envolvidas,
os produtos de IC e a visão estratégica da IC.
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Starec (2012, p. 10) comenta que “o mundo vive a era da informação. Se antes a
terra, o trabalho e o capital eram os fatores decisivos na produção, hoje, segundo
o Banco Mundial, 64% da riqueza mundial estão baseados em conhecimento e
informação”. Nesse contexto, a IC traz ferramentas, métodos e metodologias para
minimizar o risco de tomada de decisão. Segundo Starec (2012) a IC lida com a
informação e a utiliza de maneira sistemática, organizada e como valor agregado
para melhorar a tomada de decisão. Cardoso (2003, p. 17) adiciona:

A complexidade das mudanças enseja ameaças de desaparecimento
precoce para muitas organizações não adaptadas aos novos tempos, mas,
também, sobretudo, as brinda com novas oportunidades de expansão na
dimensão dos negócios. Esse cenário torna propício o aprofundamento dos
estudos sobre a implementação da inteligência competitiva nas
organizações que almejam o sucesso, em razão da interdependência
global e do surgimento do que se convencionou chamar de “sociedade do
conhecimento”.
A IC, como aduz Cardoso (2003, p. 72-73):

Não surgiu recentemente das pranchetas de administradores, economistas
e cientistas da informação. Ela tem suas raízes em práticas de dominação
hegemônica que vêm sendo desenvolvidas pelos grupos sociais desde a
Antiguidade, motivados permanentemente por guerras e conflitos de
interesses humanos, políticos e econômicos.
Apesar de o conceito ser praticado desde a Antiguidade (Porter, 1980;
Prescott&Miller, 2002), foi no final da década de 80, a partir das bases de
inteligência militar do serviço secreto de inteligência norte-americano que
ocorreram impulsos para a disseminação do conceito de IC. “Os conceitos de
inteligência, que por muitos anos sustentaram as estratégias militares, agora
poderiam ser utilizados para obter significativa vantagem competitiva em seus
campos de operação” (Rodrigues, Sierra, & Rechziegel, 2014). Gomese Braga
(2004) ressaltam que a IC foi trazida para o âmbito da Administração como uma
evolução funcional das atividades dos Sistemas de Informação.
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Na Europa, havia insuficiência de bases de dados e, como tentativa de
compensar essa deficiência, a racionalização da informação foi utilizada.
Com o tempo, essa atividade foi reconhecida como estratégica pelo
governo em alguns países europeus e sustentada com a parceria entre
indústria e academia, permitindo, paralelamente, a prática concreta a partir
dos conceitos teóricos. Na Ásia, a IC foi comparada com a tradição da
observação. Os asiáticos têm reconhecida a prática de observação em sua
cultura, bem como a cultura de aprender pela observação. Já na cultura
ocidental, a regra é aprender fazendo (Silva& Muylder, 2015, p. 42).
No Brasil as atividades de IC tiveram início durante a década de 1990
(http://abraic.org.br). Segundo Alfredo Passos, Doutor em Administração,
Professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), Coordenador
dasFaculdades Metropolitanas Unidas (FMU) e autor de quatro livros sobre
Inteligência

Competitiva

(http://exame.abril.com.br/rede-de-blogs/brasil-no-

mundo/2013/09/24/inteligencia-competitiva-nas-empresas-brasileiras/),estamos
nos aproximando dos primeiros 20 anos de IC no Brasil. O crescimento foi
intenso, tanto em número de profissionais, como em cursos de extensão, cursos
de especialização e até cursos de pós-graduação.O autor explica que as
empresas que estão no mercado brasileiro cada vez mais praticam a IC. Das
1.000 empresas listadas por Melhores e Maiores – Exame, certamente 800
empresas já têm um profissional com alguma atividade ligada à área de IC, mas
no âmbito tático, ou seja, ainda olhando o diaadia.

No mundo dinâmico, competitivo e globalizado em que vivemos hoje, uma
empresa que não esteja bem estruturada tem grandes chances de insucesso e
fracasso. Elas precisam buscar novas ferramentas que as auxiliem na
sobrevivência do mercado. Cardoso (2003, p. 18)reforça que a IC tem sido
utilizada como uma nova metodologia e uma nova abordagem para o
planejamento das organizações e para a sua tomada de decisão.

Independente do porte da organização, a IC pode ser um recurso para
melhorar a competitividade. Possibilita uma visão a curto, médio e longo
prazo do negócio. Aumenta as possibilidades de corrigir problemas
imediatos, de antecipar soluções de problemas futuros e melhor clareza de
riscos calculados em relação a alguma necessidade de expansão, além de
outras possibilidades. Apesar desse sistema ter crescido no Brasil, as
empresas brasileiras ainda precisam se sensibilizar em relação aos seus
benefícios (Borges, 2015, p. 41).
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Ganesh& Zaveri (2001) afirmam que, para sobreviver e ter sucesso nesse
ambiente crescentemente competitivo, complexo e mutável, as organizações
precisam aprender continuamente, e isso implica adquirir novas capacidades,
desenvolver conhecimento específico, idealizar produtos e serviços inovadores e
estender por longas distâncias a sua teia de relações sociais. A IC, quando
efetiva, torna-se um processo contínuo que envolve a coleta legal e ética da
informação, ou seja, cria ferramentas para análise que evitem conclusões
indesejadas (The Society of Competitive Intelligence Professionals-SCIP, 2015).

Alguns fatores que têm afetado o ambiente de negócios nas últimas décadas são
estabelecidos por Kahaner (1996, como citado em Rangel, 2006):

a) A velocidade dos negócios tem aumentado rapidamente;
b) com a evolução tecnológica, há uma quantidade cada vez maior de
informação disponível, mas somente uma pequena parte desta se
transforma em inteligência acionável;
c) a globalização trouxe novos competidores internacionais em diversos
mercados e consequente aumento na rivalidade das indústrias;
d) com o amadurecimento dos mercados, a competição entre as empresas
existentes tornou-se mais agressiva;
e) mudanças políticas têm afetado os negócios de uma forma cada vez mais
veloz e intensa;
f) rápidas mudanças tecnológicas têm alterado significativamente as regras
do jogo para diversos mercados.

Logo, para Machado (2010), o processo de IC se propõe a monitorar
informações sobre o ambiente externo, gerar análises sobre o mercado, os
principais e os novos competidores e as alterações na legislação.

Nesse cenário dinâmico de mudanças, a IC tornou-se um conceito/processo
amplamente pesquisado. Tarapanoff (2001) esclarece que a IC representa uma
nova síntese teórica no tratamento da informação para a tomada de decisão nas
organizações, uma metodologia que permite o monitoramento informacional da
ambiência e, quando sistematizada e analisada, a tomada de decisão.
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Rodrigueset al. (2014) reportam que, apesar de pequenas variações, o conceito
da IC é formulado pelos vários estudiosos de forma bastante uníssona, como
sendo o processo de coleta, análise e distribuição de informações legal e
eticamente obtidas relativas ao entorno competitivo e de comportamento do
consumidor (Associação Brasileira dos Analistas de Inteligência CompetitivaAbraic, 2015; Fuld, 1995; Gomes e Braga, 2004; Herring& Francis, 1999;
Kahaner, 1996; SCIP, 2015; Tarapanoff, 2001; Tyson, 1998). O objetivo é
sustentar os processos decisórios nas organizações. Diante disso, diversas
definições surgiram na literatura, algumas destas são apresentadas na Tabela3
adaptada e ampliada a partir de Machado (2010):
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Tabela 3
Conceitos sobre inteligência competitiva
Conceitos

Autores

“Informação analisada sobre os competidores que têm implicações no processo
de tomada de decisão da empresa”.

Fuld (1995)

“Programa sistemático de coleta e análise da informação sobre atividades dos
competidores e tendências gerais dos negócios, visando atingir as metas da
empresa”.
“Processo sistemático que transforma dado e partes de informações
competitivas em conhecimento estratégico para a tomada de decisão.
Conhecimento sobre posição competitiva atual, desempenho, pontos fortes e
fracos, e intenções específicas para o futuro”.
“Processo organizacional de coleta e análise sistemática da informação que por
sua vez é disseminada como inteligência aos usuários em apoio à tomada de
decisão, tendo em vista a geração ou sustentação de vantagens competitivas”.

Kahaner (1996)

“É o processo de estudar qualquer coisa que possa tornar a organização mais
competitiva e posicioná-la melhor no mercado”.
“Processo ético de identificação, coleta, tratamento, análise e disseminação da
informação estratégica para a organização, viabilizando seu uso no processo
decisório”.

Tarapanoff
(2001)
Gomes e Braga
(2004)

Tyson (1998)

Herring &
Francis (1999)

“Processo informacional proativo que conduz à melhor tomada de decisões,
Marcial e
seja ela estratégica ou operacional. É um processo sistemático, que visa a
Grumbach
descobrir os atores e as forças que regem os negócios, reduzir riscos e conduzir
(2008)
o tomador de decisão a agir antecipadamente, bem como proteger o
conhecimento gerado”.
SCIP (2015)
“Processo sistemático e ético de coleta, análise, disseminação e gerenciamento
das informações sobre o ambiente externo, que podem afetar os planos, as
decisões e a operação da organização. IC efetivo é um processo contínuo
envolvendo coleta ética e legal de informação, análise que não evita conclusões
negativas, e disseminação controlada de inteligência acionável aos tomadores
de decisão”.
Abraic (2015)
“Atividade de inteligência voltada para o mundo dos negócios, ou seja, para o
ambiente competitivo. Busca a manutenção ou o desenvolvimento de vantagem
competitiva em relação aos concorrentes”.
“É um processo sistemático que transforma pedaços esparsos de dados em Silva e Muylder
(2015)
conhecimento estratégico. É informação sobre produtos específicos e
tecnologia, é monitoramento de informações externas que afetam o mercado da
organização, como a informação econômica, regulatória, política e demográfica”
Mafra Pereira,
“A IC se apresenta como um campo multidisciplinar, envolvendo contribuições
Carvalho e
de áreas como estratégica, marketing, tomada de decisão, ciência da
Jordão, 2016
informação e ciência da computação, entre outras”
Fonte: elaborada e ampliada pelo autor, com base em Machado, C. R. (2010). Análise estratégica
baseada em processos de inteligência competitiva (IC) e gestão do conhecimento (GC): proposta
de um modelo. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) - Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil. Recuperado de: http://btd.egc.ufsc.br.).

A partir dos conceitos apresentados na Tabela 3, concluiu-se que a IC “pode
contribuir nos processos de melhoria contínua e tomada de decisão,
proporcionando, assim, uma série de vantagens competitivas para a organização
e também para os profissionais, que precisam estar atentos a estas mudanças
dos cenários cada vez mais turbulentos” (Starec, 2012, p. 10).
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Figura 6 - Representação do processo de inteligência competitiva..
Fonte: Campeli, M. G., Barbejat, M. E., Cassaroto Filho, N., & Stefano, N. M. (2011).
Perspectivas da inteligência competitiva no brasil.Anais do XXXIX Congresso Brasileiro de
Educação em Engenharia (p. 11). Blumenau, SC..

Dessa forma, analisando a Figura 6, infere-se que a “IC é um processo contínuo
e interativo que tem como objetivo coletar, analisar e disseminar informações
relevantes, precisas e oportunas para a tomada de decisão nos negócios” (Mafra
Pereiraet al., 2016, p. 143).

Adicionalmente, Silva e Muylder (2015, p. 51) comentam:

A IC deve possibilitar não somente a visão da realidade competitiva atual,
mas também uma visão nítida do futuro. Deve-se evitar enxergar o cenário
com regras fixas ou expectativas preestabelecidas e pensar sobre como se
preparar para o que ainda não existe e talvez nunca exista.
De acordo com Marósticaet al. (2014, p. 2), a IC tem como objetivos:

a) Inovar e criar conhecimento, por meio de criatividade e inovação e a gestão
do conhecimento;
b) promover a redução de riscos da tomada de decisão e neutralizar as ações
da concorrência;
c) prover capacidade de direcionamento assertivo na implantação de ações
estratégicas para aumentar a competitividade da organização;
d) criar oportunidades para a prospecção e geração de novos negócios;
e) alavancar o processo de desenvolvimento de produtos e serviços, com
base em informações confiáveis, eficientes e ágeis;
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f) monitorar, analisar e prever eficientemente as questões relacionadas ao
núcleo do negócio;
g) gerar valor aos negócios.

Marósticaet al. (2014) e Rodrigueset al.(2014) salientam que o produto da IC é
utilizado nas organizações para diversas finalidades, podendo variar de acordo
com o estágio de vida da organização ou sua caracterização. Os usos mais
relevantes dizem respeito à produção de subsídios para a formulação de
estratégias e às tomadas de decisão.

Os tomadores de decisão processam informações recebidas da IC, de
acordo com a qualidade de dados disponíveis, sua habilidade para acessálos e sua capacidade de analisá-los. O sucesso de um gestor pode ser
medido pela qualidade e quantidade de suas decisões acertadas, que vão
depender de sua eficiência na utilização de informações. A chave para o
sucesso é obter informações úteis e exatas disponíveis no momento certo
(Rodrigueset al., 2014, p. 130).
Entre as atividades da IC, Prescott & Miller (2002) citam que uma das mais
importantes consiste na identificação das necessidades de informação de modo
a oferecer suporte aos processos decisórios.

Com relação às necessidades de informação, as organizações necessitam
de interação com seu ambiente externo no sentido de posicionarem-se
mais competitivamente, ou seja, têm a necessidade de anteciparem-se às
mudanças ocorridas no mercado e em resposta à volatilidade do seu
macro ambiente (político, econômico, sociocultural, tecnológico e
regulatório) (Vidigal& Nassif, 2012, p. 97).
Herring& Francis (1999, como citado em Castro& Abreu, 2006) sugerem um
processo formalizado de levantamento das necessidades de informação,
conhecido como Key Intelligence Topic (KIT) como ponto de partida para a área
de IC. Mafra Pereira et al. (2016, p. 144) ressaltam que as necessidades de
informação geram os “Tópicos-Chave de Inteligência”, ou KIT, que irão
proporcionar melhor foco e priorização dos esforços da atividade de inteligência
para os temas informacionais considerados mais importantes pela organização,
além de ajudarem na própria estruturação da atividade.
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Esse processo oferece um fluxo prático para a determinação das
necessidades de inteligência dos executivos: na fase preliminar são
definidos os tópicos fundamentais ou tópicos-chave de inteligência, bem
como os gestores da empresa que necessitam das informações desses
KITs para o processo de tomada de decisão. Geralmente os gestores são
membros da média e alta direção, identificando suas necessidades.
Posteriormente são coletadas as informações de interesse, envolvendo o
acesso a fontes de informações primárias ou secundárias. Para tanto, são
utilizadas as Key Intelligence Questions(KIQs) – questões-chave para
definir as reais necessidades organizacionais(Vidigal& Nassif, 2012).
De acordo com Herring& Francis (1999) e Castro e Abreu (2006), o KIT abrange
três aspectos:

a) Suporte a ações e decisões estratégicas;
b) identificação de mudança de rumo dos principais atores do ambiente, tais
como competidores, governo, fornecedores de tecnologia, entre outros;
c) descrição dos principais atores do ambiente competitivo.

O primeiro aspecto do KIT – de suporte às decisões –, no entendimento de
Mafra Pereira et al. (2016, p. 145), busca levantar informações que são e/ou
podem ser usadas nos processos de decisão estratégica ou tática da
organização. Tais informações são definidas com base nas rotinas de
planejamento e de tomada de decisão, que se repetem de forma regular durante
o processo de trabalho das diversas áreas da empresa.

O segundo aspecto do KIT – de descrição de atores-chave busca auxiliar no
entendimento dos atores mais relevantes do ambiente de negócios da
organização (como competidores, clientes, fornecedores, parceiros), por meio da
elaboração de perfis empresariais e de indivíduos, permitindo, eventualmente,
melhores interações da empresa com tais atores (Mafra Pereira et al., 2016, p.
145).

E no terceiro aspecto do KIT – de monitoramento ambiental –, Mafra Pereira et
al. (2016, p. 145) ressaltam que este visa:
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[...] levantar informações que permitam à organização se antecipar a
eventos críticos do mercado ou mesmo compreender melhor
acontecimentos e fatos já ocorridos (como iniciativas de concorrentes,
ações governamentais ou surpresas tecnológicas), evitando que os
decisores sejam surpreendidos por movimentos importantes de
concorrentes e/ou outros atores e que impactem em suas atividades.
Os processos clássicos associados às atividades de IC foram primeiramente
propostos por Herring& Francis (1999) e definidos como ciclo da IC. Para
Ganesh, Miree & Prescott (2003, como citado em Castro& Abreu, 2006) e Mafra
Pereira e Santos (2015), o ciclo da IC é o principal modelo mental utilizado e
entendido pela comunidade de IC. “A identificação dos itens para serem
utilizados em um processo de IC tem como objetivo principal definir os principais
pontos de incertezas dos tomadores de decisão e, a partir daí, transformar dados
em inteligência por meio do clico de inteligência” (Castro& Abreu, 2006).

Herring& Francis (1999) enumeram cinco estágios integradores do ciclo de
inteligência:

a) Primeiro

estágio:corresponde

à

definição

das

necessidades

informacionais (consideradas como necessidades de Inteligência) relativas
às principais decisões que os decisores da empresa deverão tomar para a
busca de vantagem competitiva no seu ambiente de negócios (Borges,
2015; Mafra Pereira & Santos, 2015; Mafra Pereira et al., 2016).
b) Segundo estágio:refere-se à coleta das informações, quando serão
realizadas as etapas de busca, adequação e processamento das
informações úteis à resolução dos KIT e KIQ anteriormente definidos. A
definição e o acesso às fontes de informação consideradas mais relevantes
e confiáveis são fundamentais nessa etapa e, nesse sentido, alguns
autores indicam o uso de fontes pessoais como o tipo mais recomendável
para essa finalidade (Borges, 2015; Mafra Pereira & Santos, 2015; Mafra
Pereira et al., 2016).
c) Terceiro estágio:corresponde à análise das informações e caracteriza o
“coração” da atividade de inteligência, pois é nesta etapa que as
informações coletadas são, de fato, transformadas em avaliações
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significativas por parte do analista de IC (Borges, 2015; Mafra Pereira &
Santos, 2015; Mafra Pereira et al., 2016).
d) Quarto estágio:corresponde à disseminação da inteligência, tangibilizada
na entrega dos produtos de IC. Essa etapa envolve a definição das
estratégias de comunicação e disponibilização da inteligência aos usuários
da IC, conforme seus perfis e preferências (Borges, 2015; Mafra Pereira &
Santos, 2015; Mafra Pereira et al., 2016).
e) Quinto estágio:corresponde à avaliação da IC. Não somente é importante
avaliar se a atividade de IC está cumprindo com o que foi planejado em
termos de processo de trabalho e entregas (produtos de IC), mas também
conseguir perceber e medir se a IC está efetivamente sendo utilizada nos
processos de tomada de decisão da organização (Borges, 2015; Mafra
Pereira & Santos, 2015; Mafra Pereira et al., 2016).

Nessa mesma abordagem, Miller (2002, p. 37) identifica quatro fases do ciclo de
inteligência:

a) A identificação dos responsáveis pelas principais decisões e suas
necessidades em matéria de inteligência;
b) a coleta de informações;
c) a análise da informação e sua transformação em inteligência;
d) a disseminação da inteligência entre os responsáveis pelas decisões.

Adicionalmente, para Amaral, Garcia e Alliprandini (2008), o desenvolvimento do
processo de IC se faz pelas seis etapas ilustradas na Figura 7.
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Figura 7 - Ciclo de inteligência competitiva.
Fonte: Amaral, R. M., Garcia, L. G., & Alliprandini, D. H. (2008). Mapeamento e gestão de
competência em Inteligência Competitiva. Revista de Ciência da Informação, 9(6), 7-19. doi:
10.1590/S0100-19652008000200001..

Os estágios do ciclo de IC apresentados por Herring& Francis (1999), Miller
(2002) e Amaralet al. (2008) são descritos na Tabela 4.
Tabela 4
Tabela comparativa: etapas do ciclo de inteligência
Etapas/Autores
Planejamento

Coleta
Tratamento
processamento
Análise
Disseminação

Herring & Francis (1999)

Miller (2002)

Planejamento e
identificação das
necessidades de
inteligência
Planejamento
armazenamento
Coleta

Planejamento,
condução e
armazenamento da
informação
Coleta

Análise e produção
Disseminiação de
inteligência para o decisor

Análise e produção
Disseminação

Uso e Avaliação
Fonte: adaptada de Silva e Muylder (2015, p. 54).

Amaral et al.
(2008)
Identificação das
necessidades

Planejamento
Coleta
Análise
Disseminação
Avaliação

Castroe Abreu (2006) relatam que o ciclo da inteligência termina quando a
informação validada e analisada é entregue ao tomador de decisão, no formato e
tempo adequados. Esse ciclo se renova quando o usuário da informação retorna
ao produtor da informação o nível de consonância obtido com o uso daquela
informação. Marin & Poulter (2004, como citado em Vidigal& Nassif, 2012)
descrevem que após a informação ter sido coletada, processada e filtrada têm-se
os principais produtos de IC que são entregues como relatórios, clippings,
análises ou dossiês informacionais.
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Mafra Pereira & Santos (2015, p. 10-11) afirmam que:

A IC agrega valor à dinâmica do ambiente organizacional, no que se refere
a transformar dados e informações em elementos gerenciais úteis à
tomada de decisão. A IC, enquanto processo organizacional, atua desde o
diagnóstico da situação-problema, passando pela coleta e análise dos
dados, até a disseminação de informações por meio de técnicas, métodos
e ferramentas para identificação do que é estratégico para a empresa,
apoiando o tomador de decisão na complexa tarefa de decidir e assegurar
a longevidade dos negócios.
Kolb & Miller (2002, como citado em Lana, 2011) ressaltam que “a TI é uma
grande capacitadora, dando aos profissionais da IC enorme força para
disseminar os resultados de seu trabalho e sendo de inestimável ajuda em uma
de suas principais atribuições”.

Enfatiza-se que “a busca, coleta, análise e disseminação da informação (ciclo da
IC) - etapas de um processo de IC serão apoiadas pelas TIs existentes e que
estão disponíveis nas organizações” (Gomes& Braga, 2004). Rodrigueset al.
(2014) salientam que, cada vez mais, os executivos de grandes e médias
empresas deixam de lado o velho hábito de administrar por instinto, para
administrar baseados em informações processadas por sistemas de TI altamente
sofisticados.

2.3

Tecnologias da informação: tipologias e evolução

Como afirmam Pachecoe Tait (2000, p.97), as empresas não sobrevivem sem o
uso da TI, dentro da qual se tem o uso dos computadores como ferramentas
poderosas para auxiliar tanto no desenvolvimento das tarefas organizacionais
rotineiras como no alcance da vantagem competitiva e/ou prestação de serviços
ao cidadão. A importância da TI nas organizações para sua sobrevivência é
confirmada em vista dos investimentos realizados, conforme enumerado por
Laudone Laudon (2014, p. 5):
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Os negócios nos Estados Unidos ou no restante da economia global já não
são os mesmos. Em 2013, as empresas norte-americanas investiram
quase 1 trilhão em dólares em hardware e software para sistemas de
informação e em equipamentos para telecomunicações. No mundo todo,
os gastos com TI ultrapassaram 3,6 trilhões de dólares.
O histórico de mudanças da TI é vasto e abrangente, pois sua aplicação se dá
em todas as áreas da sociedade. Boar (2002) opina que a sociedade da
informação baseia-se no trinômio informação, conhecimento e tecnologia, em
que se busca a rapidez e clareza dos dados, proporcionando alto nível de
transmissão de dados e informações.

A tecnologia da informação está redefinindo os fundamentos dos negócios.
Atendimento ao cliente, operações, estratégias de produto e de marketing
e distribuição dependem muito, ou às vezes até totalmente, dos sistemas
de informação (SI). A tecnologia da informação e seus custos passaram a
fazer parte integrante do diaadia das empresas (O’Brien, 2003, p. 3).
A TI, como entendem Pacheco e Tait (2000), éum dos maiores campos de
pesquisas e discussões. Para se ter a compreensão adequada de sua influência
atual na vida das organizações, sejam públicas ou privadas, é conveniente
observar sua trajetória desde seu surgimento. Na Tabela 5 é apresentado o
histórico da utilização da TI.
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Tabela 5
Histórico da utilização da TI
Década
1960 - 1970

Características
Empresas se iniciam no uso de TI
Poucas opções tecnológicas (software e equipamentos)
Processos de construção de aplicativos trabalhosos com pouco suporte de
ferramentas
Necessidade de metodologias para atender à demanda de forma rápida
Automação de rotinas manuais
Escassez de mãodeobra técnica
Desenvolvimento com caráter artesanal
1970 - 1980
Aumento do impacto dos sistemas nas empresas
Analistas passam a considerar: conceitos de desenvolvimento organizacional,
processo decisório, adoção de inovações, aprendizagem, interface humano
computador, relacionamento entre profissionais de TI e usuário
Estímulo à construção de sistemas de apoio à decisão.
TI como recurso organizacional estratégico
Era do processamento de dados
Recursos de informática como instrumento de apoio aos negócios
1980 - 1990
Mudanças no ambiente externo das empresas
Terceirização, sistemas interorganizacionais
Arquitetura de sistemas
Desenvolvimento de sistemas considerando-se aspectos econômicos, legais,
políticos, culturais.
Execução dos negócios passa a depender cada vez mais da aplicação da TI
1990 - 2000
TI como centro da estratégia empresarial
Conhecimento como fonte de geração de valor.
TI assume caráter mais estratégico
TI proporciona a transformação dos negócios
2000 - 2010
TI aplicada aos negócios (foco no processo de negócios)
TI aplicada à inteligência de negócios (inteligência competitiva)
Fonte: adaptado de Pacheco, R. C., & Tait, T. F. (2000). Tecnologia de informação: evolução e
aplicações.Teor
Evid
Econ,8(14),
97-113.
Recuperado
de:
http://www.upf.br/
seer/index.php/rtee/article/download/4816/3244..

Como preleciona Castells (2003), na década de 1970 o principal foco da TI era a
atividade de processamento de dados, que orientava para o acúmulo de dados e
não para sua disponibilização e uso corporativo. Depois disso, novas
metodologias foram adotadas, visando ao planejamento estratégico voltado para
TI, buscando enfoques variados e atendendo as organizações de forma plena,
proporcionando com isso uma conceituação mais ampla em função de sua gama
de atividades. Adicionalmente, Turban e Volonino (2013, p. 2) também
descrevem que a TI evoluiu de um simples processamento de dados e produção
de relatórios de rotina, como era na metade dos anos 1970, para uma função
que dá apoio aos processos de negócios, criando possibilidades ilimitadas nos
anos 2010.
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A convergência de comunicações e atividades nas atividades empresariais
diárias está tornando possíveis os rápidos avanços da TI (Pacheco& Tait, 2000,
p. 99). A Tabela 6 descreve a evolução das práticas organizacionais com a
tecnologia.
Tabela 6
O ambiente da TI global
Portifólio de aplicações
Tecnologia
Mainframes
Anos 70 Apoio a transações
Minicomputadores
Redes operacionais
Anos 80 Apoio funional
+ PCs
Apoio profissional
Redes funcionais
Anos 90 Apoio a processos
Infraestrutura de integração
Apoio a conhecimento
Cliente-servidor
Redes de produto
Redes de informação

Software
Programas isolados
Alphanumeric

Programas separados dos dados
Gráficos (PCs)
Objetos
de
softwarecompartilhados
Documentos compostos
Som
Imagens em movimento
Anos
informações
Apoio à toma de decisão Dispositivos móveis
Sistemas
de
2000
Apoio à inteligência Computação em nuvem
gerenciais (SIG)
competitiva
Redes sociais
Sistemas de suporte à decisão
Aplicativos Web
(SSD)
Sistemas especialistas
Fonte: adaptada de Pacheco, R. C., & Tait, T. F. (2000). Tecnologia de informação: evolução e
aplicações.Teor
Evid
Econ,8(14),
99.
Recuperado
de:
http://www.upf.br/seer/index.php/rtee/article/download/4816/3244.

Organizações dependem da TI para poderem se adaptar às condições do
mercado e ganhar vantagem competitiva. As empresas precisam atualizar-se,
desenvolver-se e/ou implantar novos SIs para se manterem na competição
(Turban& Volonino, 2013, p. 5).

O´Brien e Marakas (2013, p. 2) ressaltam que:

As tecnologias da informação, incluindo sistemas de informação, têm papel
vital e crescente na administração. A tecnologia da informação é capaz de
auxiliar todos os tipos de negócios a aprimorar a produtividade e a eficácia
de seus processos administrativos, a tomada de decisão gerencial e a
colaboração de grupos de trabalho, reforçando suas posições competitivas
em um mercado de mudanças rápidas, independentemente de a tecnologia
da informação ser usada para apoiar grupos de desenvolvimento de
produto ou processo de atendimento ao cliente, transações de comércio
eletrônico (e-commerce) ou qualquer outra atividade comercial. Os
sistemas e as tecnologias da informação são, portanto, um ingrediente
indispensável para o sucesso dos negócios no ambiente global dinâmico
de hoje.
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Para Alter (1992, como citado em Laurindo, Laurindo, Shimizu, Carvalho&
Rabechini,2001), alguns autores promovem a distinção entre TI e SI, em que o
primeiro relaciona-se a aspectos técnicos, enquanto o segundo está ligado às
questões relativas ao fluxo de trabalho, pessoas e informações envolvidas. Por
outro lado, existem autores, como Henderson & Venkatraman (1993, como
citado em Laurindoet al., 2001) e Turbane Volonino (2013), que utilizam o termo
TI abrangendo ambos os aspectos.

O conceito de TI é mais abrangente do que, por exemplo, processamento de
dados, sistemas de informação, engenharia de software, entre outros
(Henderson & Venkatraman, 1993, como citado em Laurindo et al., 2001). Isso
porque

esse

conceito

envolve

aspectos

humanos,

administrativos

e

organizacionais. Luftman, Lewis & Oldach (1993, como citado em Laurindoet al.,
2001) definem que a TI inclui os SIs, o uso de hardware e software,
telecomunicações,

automação,

recursos

multimídia,

utilizados

pelas

organizações para armazenar, gerir e fornecer dados. Rezende (2005, como
citado em Lana, 2011) também conceitua TI como recursos tecnológicos e
computacionais para geração e uso da informação. A TI está fundamentada nos
seguintes componentes: hardware e seus dispositivos e periféricos; software e
seus recursos; sistemas de telecomunicações; e gestão de dados e informação.
ETurbane Volonino (2013) definem TI como o conjunto de sistemas
computacionais utilizados por uma organização.

O´Briene Marakas (2013) ressaltam que os SIs e suas tecnologias devem ser
dirigidos para dar suporte a estratégias de negócios, processos de negócio e
estruturas organizacionais. Adicionalmente, os autores descrevem que, para se
gerenciar efetivamente os sistemas e tecnologias da informação, gerentes e
profissionais precisam enfrentar desafios e as oportunidades para alcançar os
objetivos do negócio. Estes são ilustrados na Figura 8.
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Figura 8 - Desafios e oportunidades para gerenciamento da TI.
Fonte: O´Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2013). Administração de sistemas de informação (15.
ed., p. 15). Porto Alegre: AMGH.

Pacheco e Tait (2000) pontuam que a TI, inicialmente aplicada à execução de
procedimentos rotineiros, viu-se diante do crescente desafio de proporcionar aos
tomadores de decisões a apresentação de informações confiáveis e atualizadas.
Para esses autores:

A importância da TI para o processo decisório é ressaltada, pois: permite
que um número maior de informações, mais detalhadas e completas, tanto
internas quanto externas à empresa, sejam acessadas e analisadas em um
menor espaço de tempo; existe uma redução do tempo gasto em
atividades difusas ou tarefas de suporte, como arquivamento,
planejamento, espera e recuperação de informações, o que, de certa
forma, permite um aumento da eficiência do decisor nas etapas iniciais do
processo decisório; permite a inovação dentro da atividade decisória,
através da capacidade dos decisores de gerar soluções novas para os
problemas, buscando identificar oportunidades e antecipar situações
adversas antes que essas venham a se concretizar; permite que decisores
compreendam e formulem melhor o problema, reduzindo os aspectos
subjetivos nas decisões, e aumenta o nível de apoio oferecido pelos SI
baseados em TI(Pacheco& Tait, 2000).
Os elementos apresentados confirmam que a TI 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. O´Brien& Marakas (2013, p. 42) sublinham
que:
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É preciso enxergar a tecnologia estrategicamente, ou seja, como redes
vitais e competitivas, como uma forma de renovação organizacional e
como um investimento necessário – tecnologia que ajuda a empresa a
adotar estratégias e processos empresariais que lhe possibilitem se
reorganizar ou se reinventar para sobreviver e ter sucesso dinâmico no
meio empresarial da atualidade.
O´Briene Marakas (2013) destacam que o uso estratégico da TI é recomendado
às organizações quanto a cinco estratégias competitivas básicas, ilustradas na
Figura 9:

Figura 9 - Estratégias básicas de uso empresarial da TI.
Fonte: O´Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2013). Administração de sistemas de informação (15.
ed., p. 47). Porto Alegre: AMGH.

Os mesmos autores concluem que os gerentes podem utilizar os investimentos
em TI para dar suporte às estratégias competitivas de uma empresa. A partir
desses investimentos, Baltzane Phillips (2012) listam as funções de negócios
que recebem mais benefícios da TI, conforme Figura 10.
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Figura 10 - Funções de negócio que recebem mais benefícios da TI.
Fonte: Baltzan, P., & Phillips, A. (2012). Sistemas de Informação. (p. 7). Porto Alegre: McGrawHill).

Para compreender melhor o uso da TI, como suporte às estratégias competitivas
e tomada de decisão para otimização dos resultados, a próxima seção aborda a
evolução dos sistemas de informação e sua aplicabilidade nas organizações.

2.3.1 Sistemas

de

informação

aplicados

ao

processo

decisório

organizacional

Esta seção define e descreve os vários tipos de SI para tomada de decisão,
usados para executar processos de negócios básicos e facilitar a tomada de
decisão.

Laudone Laudon (2014) corroboramO’Brien e Marakas (2013) ao afirmarem que
ter um SI com recursos atuais ou mesmo com capacidade de resposta às
necessidades da empresa implica ganhos estratégicos do tipo administrativo e
operacional. As aplicações consistem em melhoria no conhecimento do mercado,
aumento na capacidade de resposta, aperfeiçoamento das comunicações
persuasivas e melhoria na seleção de estratégias.
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Uma das principais contribuições dos sistemas de informação é a melhoria
na tomada de decisão, tanto para indivíduos quanto para grupos. A tomada
de decisão nas empresas costumava limitar-se à diretoria. Atualmente,
funcionários de níveis mais baixos são responsáveis por algumas dessas
decisões na medida em que os sistemas de informação tornam os dados
disponíveis para as camadas mais elementares da empresa(Laudon&
Laudon, 2014, p. 363).
O papel estratégico dos SI envolve a utilização da TI para desenvolver produtos,
serviços e capacidades que confiram a uma empresa vantagens estratégicas
sobre as forças competitivas que ela enfrenta no mercado mundial (Rodrigues&
Fernandez, 2011, p. 330).

Para conceituar o termo SI, O´Briene Marakas (2013, p. 2) o definem como
qualquer combinação organizada de pessoas, hardware, software, redes de
comunicação, recursos de dados e políticas e procedimentos que armazenam,
restauram, transformam e disseminam informações. Turbane Volonino (2013, p.
8) compartilham a mesma definição, descrevendo que um SI coleta, processa,
armazena, analisa e dissemina informações para fins ou objetivos específicos.
Laudone Laudon (2014, p. 13) complementam a definição, ressaltando que,
“além disso, os sistemas de informação também auxiliam os gerentes e
trabalhadores a analisar problemas, visualizar assuntos complexos e criar novos
produtos”.

Laudone Laudon (2014) definem que as funções básicas de um SI são: entrada,
processamento, saída e feedback, ilustradas na Figura 11.
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Figura 11 - Funções básicas de um SI.
Fonte: Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2014). Sistemas de Informação Gerenciais (11. ed., p.
14). São Paulo: Pearson.

a) Entrada: captura ou coleta dados brutos de dentro da organização ou de
seu ambiente externo;
b) processamento: converte os dados brutos em uma forma mais
significativa;
c) saída: transfere as informações processadas às pessoas que utilizarão ou
às atividades nas quais serão empregadas;
d) feedback: resposta à ação adotada a determinados membros da
organização para ajudá-los a avaliar ou corrigir o estágio de entrada.

Staire Reynolds (2013, p. 9), em sua definição de SI, descrevem essas funções
básicas:

SI é um conjunto de elementos ou componentes inter-relacionados que
coleta (entrada), manipula (processo), armazena e dissemina dados
(saída) e informações e fornece uma reação corretiva (mecanismo de
realimentação para alcançar um objetivo.
Os SIs exercem três grandes papéis para qualquer tipo de organização, sendo
eles apoio às operações de negócios, à tomada de decisão gerencial e à
obtenção de vantagem competitiva, conforme representado na Figura 12
(O´Brien& Marakas, 2013).
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Figura 12 - Os três principais papéis dos sistemas de informação.
Fonte: O´Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2013). Administração de sistemas de informação (15.
ed.). Porto Alegre: AMGH..

Um sistema está inserido em um ambiente de negócios, cujo valor é a forma
como a informação é tratada, visando à unificação dos ambientes e integrantes
destes, podendo ser conectados entre si por meio de um limite compartilhado ou
interface (O’Brien& Marakas, 2013). As empresas necessitam de diversos tipos
de sistemas de informação, visando ao atendimento dos vários tipos de
ambientes existentes, porque a tomada de decisões baseia-se em variados tipos
e níveis de funções organizacionais (Laudon& Laudon, 2014).

Os papéis fundamentais dos SIs nos negócios são descritos por O’Briene
Marakas (2013),como se segue:

a) Apoio para processos e operações de negócios: sistemas que realizam
o processamento de transações de negócios, controle de processos e
colaboração da equipe de trabalho;
b) apoio para tomada de decisões: sistemas que oferecem apoio interativo
à decisão, a partir de relatórios pré-especificados para gerentes e
informações adaptadas para executivos;
c) apoio para estratégias de vantagem competitiva: sistemas de apoio
especializado para a tomada de decisões estratégicas, vantagem
competitiva e gestão do conhecimento organizacional.
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Acrescidos aos papéis fundamentais dos SIs descritos por O’Briene Marakas
(2013), Laudone Laudon (2014, p. 11-13) estabelecem seis importantes objetivos
organizacionais dos SIs:

a) Excelência operacional: melhorar e atingir altos níveis de eficiência e
produtividade nas operações afim de conseguir mais lucratividade;
b) novos produtos, serviços e modelos de negócios:as tecnologias e os
SIs são a principal ferramenta de que as empresas dispõem para criar
novos produtos e serviços, assim como modelos de negócio inteiramente
novos;
c) relacionamento mais estreito com clientes e fornecedores: conhecer e
atender bem os clientes fará com que os mesmos comprem mais, gerando
aumento nas receitas e lucros. Aumentar o número de fornecedores e
estreitar o relacionamento com os mesmos reduzirá os custos;
d) melhor tomada de decisões: a tomada de decisão sem a informação
certa na hora certa geralmente ocasiona inadequada alocação de recursos,
bem como tempos de resposta ineficientes, resultando em custos
desnecessários e perda de clientes;
e) vantagem competitiva: se a empresa atingir um ou mais dos objetivos
organizacionais

citados,

provavelmente

já

terão

conseguido

certa

vantagem competitiva. Os autores afirmam que “se fizerem essas coisas
melhor que seus concorrentes, gastando menos para obter produtos
superiores e respondendo a clientes e fornecedores em tempo real,
aumentarão as vendas e os lucros até um nível que os concorrentes não
conseguirão igualar” (O´Brien& Marakas, 2013, p. 12);
f) sobrevivência: os SIs são imprescindíveis à prática de negócios, sem os
mesmos as organizações não conseguem atingir os cinco primeiros
objetivos apresentados.

Vários autores definem que os componentes básicos de um SI são: hardware,
software, banco de dados, redes, procedimentos e pessoas (O´Brien& Marakas,
2013; Stair& Reynolds 2013; Turban& Volonino, 2013). Esses componentes
básicos dos SIs são descritos na Tabela 7:
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Tabela 7
Componentes básicos dos SIs
Componente
Hardware

Turbane Volonino
(2013)
É um conjunto de
dispositivos como
processador, monitor,
teclado e impressora.

O´Brien e Marakas
(2013)
Inclui todos os
dispositivos e materiais
físicos usados no
processamento da
informação.

Staire Reynolds (2013)

Consiste em um
equipamento do
computador utilizado para
realizar atividades de
entrada, processamento e
saída.
Software
É um conjunto de
Inclui todos os conjuntos Consiste em programas que
aplicativos ou
de instruções de
comandam a operação do
programas que
processamento de
computador.
instruem o hardware a
informação.
processar os dados ou
outros insumos.
Dados
São a parte esssencial
São mais do que a
É uma coleção organizada
processada pelo sistema matéria-prima dos SIs,
de fatos e informaçoes,
e, se necessário,
constituem recursos consistindo em dois ou mais
armazenados em um
organizacionais
arquivos de dados
banco de dados ou outro
valiosos.
relacionados.
sistema de
armazenamento.
Rede
É um sistema de
As tecnologias de
É a transmissão eletrônica
telecomunicação que
telecomunicações e
de sinais para
conecta o hardware por
redes, como internet, comunicações, que permite
fio, sem fio ou por uma intranets e extranets, são
que as organizações
combinação dos dois. essenciais para o êxito de realizem seus processos e
negócios e das operações tarefas por meio de redes
comerciais de todos os efetivas de computadores.
tipos de organizações.
Procedimentos
São uma série de
Incluem as estratégias,
instruções sobre como
políticas, métodos e regras
combinar os
para utilizar um sistema de
componentes citados de
informação, incluindo a
modo a processar
operação, manutenção e
informação e gerar a
segurança do computador.
saída desejada.
Pessoas
São os individuos que
São os componentes Podem ser o elemento mais
trabalham com o sistema,
esscenciais para a
importante na maioria dos
interagem com ele ou
operação bem-sucedida SIs, elas fazem a diferença
de todos os sistemas de
utilizam sua saída.
entre o sucesso e o
informação.
fracasso para a maioria das
organizações.
Fonte: elaborada pelo autor (2016).

Em outra abordagem, Laudone Laudon (2014) classificam os componentes
básicos de um SI em três dimensões: a organizacional, a humana e a
tecnológica. “Para compreender totalmente os sistemas de informação, é preciso
conhecer suas dimensões mais amplas - a organizacional, a humana e a
tecnológica, bem como seu poder de fornecer soluções para os desafios e
problemas no ambiente empresarial” (Laudon& Laudon, 2014, p. 15). A Figura 13
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ilustra os componentes básicos de um SI conforme definição de Laudone Laudon
(2014).

Figura 13 - Componentes básicos de um SI.
Fonte: Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2014). Sistemas de Informação Gerenciais (11. ed., p. 15).
São Paulo: Pearson.

Os componentes básicos de um SI, como acentuamO’Briene Marakas (2013),
integram um conjunto de processos, sistemas, pessoas na condição de
profissionais, além de ativos como os softwares que proporcionam a criação de
ferramentas e soluções para o desenvolvimento e, neste caso, de apoio à
decisão. Além disso, a evolução dos SIs criou possibilidades para fornecedores,
clientes e outros participantes interessados em uma empresa utilizar ferramentas
como a inteligência de negócios (BI), que será abordada posteriormente nesta
pesquisa, com aplicações em gestão do relacionamento com o cliente e seus
servidores. Antes disso, é de suma importância caracterizar os tipos de sistemas
de informação para complementar a gama de conhecimento que envolve e
concretiza essa parte dos sistemas de informação.

2.3.2 Tipos de sistemas de informação

A importância na identificação dos tipos de sistemas de informação se faz
importante pelo fato de que para cada nível organizacional existe um tipo de
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sistema de informação específico. Jardim, Takenaka, Lepre, Santos e Oliveira
(2015) sugerem que existem três tipos básicos de sistemas de informação: em
nível operacional, nível tático e nível estratégico.

Concordando com a afirmativa anterior, Lima (2013) complementa que no nível
operacional existem Sistemas de Processamento de Transações (SPT). Já em
nível tático, existem os Sistemas de Informação Gerencial (SIG) e Sistemas de
Apoio à Decisão (SAD). No topo da estrutura está o nível estratégico, que se
apoia no Sistema de Informação Executiva (SIE), exemplificado a seguir:

Conceitualmente, esse SPT tem como função monitorar, coletar, armazenar e
processar dados gerados em todas as transações de uma instituição. Esses
dados são os inputs, ou seja, a entrada de informações que forma um banco de
dados da organização. Os dados têm por características iniciais a sua coleta,
seja por pessoas ou sensores, e em seguida são inseridos em um computador
por meio de dispositivo de entrada. Depois, o sistema prepara a geração de outputs, que é a saída de dados por meio do processamento, seja em lote2 ou online3.

O SIG faz parte de um grupo de sistemas de informação denominados
funcionais, podendo oferecer informações já na condição de relatórios, uma vez
que sua origem é o trabalho realizado pelo SPT. Esses relatórios são destinados
a analistas e gerentes visando ao planejamento, controle e organização de
operações.

O SAD associa modelos e dados em uma condição para resolver os problemas
semiestruturados
2

e

alguns

problemas

nãoestruturados,

com

intenso

Processamento em lotes ou processamento em batch acontece quando as informações são
coletadas ou recebidas, armazenadas e submetidas a processamento posterior, por exemplo:
leituras de consumo de água, luz, cartões de crédito e débito para o comerciante. Na leitura de
consumo de água, por exemplo, a distribuidora de água não fica sabendo qual foi o seu consumo
automaticamente após a leitura, e sim somente após a chegada do funcionário na sede da
empresa onde todos os dados serão processados (O´Brien & Marakas, 2013, p. 272).
3
Processamento on-line: é o processamento atualizado, as informações são processadas no
mesmo momento em que são registradas, por exemplo, créditos de celulares, operações
financeiras, operações com cartões de débito para o usuário. Um exemplo comum para descrever
esse tipo de processamento, o cartão de débito, o valor é descontado de conta no mesmo
momento em que se realiza a compra (O´Brien & Marakas, 2013, p. 272).
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envolvimento do usuário. Suas características baseiam-se na possibilidade de se
examinar várias alternativas muito rapidamente, podem realizar análises de
riscos sistemáticos, podem ser integrados a sistemas de comunicação e bancos
de dados e podem ser utilizados para apoiar o trabalho em grupo. Seu
funcionamento baseia-se nos dados que são obtidos de um data warehouse, dos
bancos de dados integrados ou mesmo de outras fontes de dados.

O SIE, ou Sistema de Informação Executiva, é uma tecnologia projetada nas
necessidades específicas dos altos executivos. Ele fornece rápido acesso a
informações atuais, além de acesso aos relatórios gerenciais. Sua base de
informação são os gráficos, demonstrando sua característica analítica para apoio
em decisões. Um SIE pode ser conectado a serviços de informação on-line e email e apoia a análise, as comunicações, a automação de escritório e a
inteligência.

A próxima seção destina-se ao termo BI, apresentando seus conceitos e
características, bem como sua aplicabilidade em organizações para a tomada de
decisões.

2.4

Business intelligence como sistema de apoio à decisão

Esta seção define e descreve o termo Business Intelligence (BI), assim como a
sua evolução, sua infraestrutura e atual utilização nos processos decisórios.

O interesse pela BI vem crescendo à medida que seu uso permite às corporações
a realização de uma série de análises e projeções para agilizar os processos
relacionados às tomadas de decisão. “Em 1989, Howard Dresner (mais tarde,
analista do Gartner Group) propôs a 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). Do ponto
de vista tecnológico, a era pré-BI está em um passado não muito remoto, durante
as décadas de 1960 e 1970 do século XX. Nessa época, os computadores
deixaram de ocupar salas gigantescas enquanto as empresas começavam a
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considerar os dados como uma possível e importante fonte de alimentação para
as decisões (http://dialogoti.intel.com/pt-br/search_pt/Business%20Intelligence).

O panorama começou a mudar na década de 1970, com o surgimento das
tecnologias de dispositivos de armazenamento direto e do sistema de gestão de
bases de dados. Nos dois casos, o principal objetivo era definir uma única fonte
de dados para todo o processamento. No começo da década de 1990, a maioria
das grandes empresas contava apenas com centros de informações que, mesmo
mantendo um estoque de dados, não oferecia muita informação em escala. Entre
1992 e 1993 surgiu o data warehouse (DW), um repositório de dados
consolidados, limpos e uniformes. Os especialistas o consideram a peça
essencial para um projeto de BI. Esse repositório não tem que ser
necessariamente um DW, mas pode ser menos complexo, como, por exemplo,
um datamart, uma base de dados programada especialmente para temas ou
áreas

específicas

(http://dialogoti.intel.com/pt-

br/search_pt/Business%20Intelligence).

No início da década de 1990 o conceito de BI começou a ser difundido como uma
evolução dos Sistemas Executivos de Informação (EIS), conforme definição
apresentada na seção 2 deste trabalho. As empresas que implementaram essas
soluções imediatamente perceberam a inutilidade de se armazenar grande
quantidade de dados se eles se repetissem, estivessem incompletos e
espalhados em vários sistemas. Compreenderam que era preciso possuir
ferramentas que reunissem os dados em uma única base e permitissem trabalhar
neles de tal forma que possibilitassem diferentes análises de várias perspectivas
(http://dialogoti.intel.com/pt-br/search_pt/Business%20Intelligence).

Silveira, Marcolin e Freitas (2015) acreditam que foi devido à evolução dos SIs
para análise de dados, com apoio aos negócios, que a BI se tornou uma realidade
nas organizações.
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Alguns autores como Chen, Chiang e Storey (2012) e Davenport (2014)
distinguemtrês períodos do uso de sistemas de informação para a análise
de dados como apoio aosnegócios. Esses períodos estão ligados ao
surgimento de inovações tecnológicas que alteraram as fontes de dados ou
as formas de seu processamento (Silveiraet al.).
Na Figura 14 são apresentados os períodos ligados ao tempo de evolução dos
SIs até se chegar ao BI.

Figura 14 - Linha do tempo da evolução dos sistemas de informação nas empresas.
Fonte: Silveira, M., Marcolin, C. B., & Freitas, H. M. (2015). O Big Data e seu uso corporativo:
uma revisão de literatura. Anais doIV SINGEP - Simpósio Internacional de Gestão de Projetos,
Inovação e Sustentabilidade. São Paulo, SP.

Atualmente, as pequenas, médias e grandes empresas precisam de BI para as
mais diversas situações, seja para a tomada de decisões até a otimização do
trabalho, a redução de custos, o prognóstico de crescimento e a elaboração de
estratégias

(http://dialogoti.intel.com/pt-br/search_pt/Business%20Intelligence).

Dessa forma, O´Briene Marakas (2013, p. 353) ressaltam que o atual nível de
competitividade exige que todas as empresas, indistintamente, procurem
responder de forma rápida e acertadamente aos requerimentos do mundo dos
negócios.
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Turbane Volonino (2013, p. 325) mencionam:

Muitas vezes as organizações estão sobrecarregadas de dados, mas ainda
assim muitos deles de alguma forma não são suficientes. 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. Para combater esses tipos de problema, muitas
organizações usam aplicativos que pertencem ao conjunto da BI.
Hoje a BI é considerada um elemento necessário e essencial na elaboração e
execução de uma estratégia da empresa, como preconizam O´Briene Marakas
(2013).

Não existe um fator crítico para o sucesso das empresas modernas, mas sim um
conjunto de fatores que estão baseados principalmente na habilidade de se tirar
vantagem das informações disponíveis. Cody, Kreulen, Krishna & Spangler (2002)
concordam com essa afirmativa e complementam que os investimentos das
corporações em TI é uma condição crescente, e de forma contemporânea estão
em evidência os sistemas de BI.

Segundo Golfarelli, Rizzi & Cella (2004), BI pode ser definidacomo um processo
que transforma dados em informações e posteriormente em conhecimento. Para
Turban, Sharda, Aronson e King (2009), a mutação do ambiente de negócios
eleva a pressão sobre empresas privadas ou públicas, tornando cada vez mais
acentuada a necessidade de respostas rápidas. É por esse motivo que a BI, como
apoio computadorizado para tomada de decisões, destaca-se como importante
ferramenta. Turbane Volonino (2013) explicam que a BI dá suporte à análise e à
tomada de decisão desde o nível mais alto até o nível do usuário.

Para Diniz, Leite e Jayo (2009), a tecnologia de BI baseia-se na coleta,
armazenagem, análise e disponibilidade do acesso aos dados. Isso possibilita a
conversão das informações em conhecimento de modo que sua ajuda aos
gestores no processo de tomada decisões nos negócios seja a melhor possível.
De acordo com Meirelles (2010), as características dos sistemas de BI são
peculiares e com finalidades distintas de outros tipos de softwares.
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A BI é confundida com as aplicações que geram relatórios, chamadas há muito
tempo de SIGs (LOH, 2014, p. 12). Elas geram relatórios, geralmente gráficos,
sintetizando informações ou permitindo compará-las. Entretanto, a BI deve ir mais
fundo do que os SIGs; deve ajudar os gestores a descobrirem as causas de
determinados acontecimentos.

Nessa linha, Bueno (2015) percebe que a BI é um conceito utilizado para definir
soluções que têm como objetivo fornecer informações que ajudem o gestor a
tomar decisões para atingir seus objetivos. O autor destaca que a finalidade da BI
é oferecer informações para apoio na tomada de decisão de uma organização.
Em outra definição, Rios, Strauss, Muniz e Brodbeck (2011) definem BI a partir de
duas abordagens: uma administrativa e outra tecnológica. Na abordagem
administrativa, a BI é definida como um processo em que os dados internos e
externos da empresa são integrados para gerar informação pertinente para o
processo de tomada de decisão. Numa abordagem tecnológica, BI é entendida
como um conjunto de ferramentas que apoia o armazenamento e análise de
informação.

Loh (2014, p.14) define que BI é um processo que envolve métodos, técnicas,
tecnologias, pessoas, informações, fontes de informações, métricas, ferramentas.
Com base nessa definição, o autor enumera algumas premissas que devem ser
observadas para que esse processo tenha resultado satisfatório e de qualidade.

a) Objetivo do BI: o processo de BI pode ser feito de forma reativa ou
proativa. No primeiro tipo (BI reativo), o objetivo é bem definido e busca
identificar ou monitorar indicadores quantitativos. Já no segundo caso, o
objetivo é mais vago e tem mais a ver com uma exploração. Este "algo"
que se procura no modo proativo pode ser simplesmente "algo novo", sem
definição, forma ou qualidades;
b) coletar as informações certas: coletar os dados que realmente
influenciam os objetivos é crucial para que o processo de BI atinja os
objetivos;
c) formato certo das informações: depois de coletados os dados, é
importante colocá-los no formato adequado para análise;
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d) qualidade das informações: se o processo for feito com dados sem
qualidade, o resultado será compatível, isto é, também sem qualidade;
e) organizar as informações: a separação dos dados em amostras é um
passo importante para o processo de BI. Isso permite analisar os
resultados e interpretá-los à luz da amostra;
f) técnicas e métodos de análise: utilizar a técnica correta é fundamental;
g) recuperação e disseminação do conhecimento: o processo de BI só se
completa quando o conhecimento descoberto chega até as pessoas que
precisam dele, no formato correto e no tempo exato. Se o processo
demorar demais, se o resultado chegar num formato não adequado, o
processo de decisão (razão da existência das informações) será
comprometido.

Adicionalmente às premissas enumeradas por Loh (2014, p. 30) para um
resultado satisfatório e de qualidade, o autor pontua que também é necessário
ter, nas organizações, profissionais qualificados para exercer esse processo.
Entre os principais profissionais o autor destaca o analista de negócios, que
possa interpretar os resultados no contexto da organização, e o analista de BI,
que conhece principalmente as ferramentas de software utilizadas para a análise
dos dados e apresentação dos resultados. O´Briene Marakas (2013, p. 355)
ressaltam que, independentemente das premissas apresentadas, o fator
fundamental é que a empresa saiba orientar seu capital intelectual para que o
projeto de BI cumpra com as expectativas de negócios.

A tecnologia de BI progrediu e chegou ao ponto em que empresas o estão
implementando para tipos variados de usuários (Turban e Volonino, 2013, p.
327). Inicialmente, a BI pertenceu ao âmbito do pessoal de TI e dos
especialistas, mas hoje as soluções de BI são disponibilizadas para um número
maior de pessoas.
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A maioria das empresas usa BI para tomada de decisões estratégicas e
táticas, em que o ciclo de tomada de decisão dura semana ou meses. As
pressões competitivas, no entanto, estão forçando as empresas a reagirem
diariamente ou em tempo real para mudar as condições de negócios e as
demandas do cliente. A BI operacional é relativamente nova e poder ser
implementada de diversas maneiras. Uma delas é acoplar a BI diretamente
aos processos operacionais(Turban& Volonino, 2013, p. 327).
Essa afirmação de Turbane Volonino, (2013) é descrita na Tabela 8.

Tabela 8
BI estratégica, tática e operacional: foco do negócio e usuários
BI estratégica
Atingir metas
empresariais em
longo prazo.

BI tática
Analisar dados;
entregar relatórios

Principais usuários

Executivos, analistas

Métricas

Métricas são um
mecanismo de
feedback para
acompanhar e
entender como a
estratégia está
progredindo e quais
ajustes precisam ser
planejados
Mensal, trimestral,
anual
Histórico, preditivo

Executivos,
analistas, gerentes
de setor
Métricas são um
mecanismo de
feedback para
acompanhar e
entender como a
estratégia está
progredindo e quais
ajustes precisam ser
planejados
Dário, semanal,
mensal
Histórico, preditivo

Foco principal
negócio

do

Prazo

BI operacional
Administrar
operações do dia a
dia em relação a
atingir metas
Gerentes de setor

Métricas são
individualizadas para
que o gestor da cada
linha possa obter
insight sobre o
desempenho de seus
processos de
negócio

Imediatamente,
dentro do dia
Tipos de dados ou
Em tempo real ou
usos
quase em tempo
real.
Fonte: Turban, E., & Volonino, L. (2013). Tecnologia da informação para gestão: em busca do
melhor desempenho estratégico e operacional (8. ed., p. 328). Porto Alegre: Bookman.

Primak (2008, como citado em Bueno, 2015) e Staire Reynolds (2013, p. 370)
ressaltam que as principais contribuições e benefícios do BI são:

a) Facilitar a tomada de decisão para planejar e implementar soluções para
enfrentar e identificar problemas e desafios que podem vir a ameaçar a
organização;
b) auxiliar na capacidade de aprendizagem, pois muda a forma como os
agentes organizacionais buscam e entendem as informações que
possuem sobre a organização;
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c) melhorar a criatividade organizacional ao ajudar no desenvolvimento de
novos projetos para a adaptação da organização de forma dinâmica às
mudanças de mercado;
d) ampliar a compreensão das tendências dos negócios ao propiciar mais
consistências no momento da decisão de estratégias e ações;
e) facilitar a identificação de riscos e gerar segurança para a migração de
estratégias, criando mais efetividade na implantação de projetos;
f) gerar, facilitar o acesso e distribuir informação de modo mais amplo ao
substituir soluções de menos alcance por resultados integrados por
informação consistente;
g) conectar e consolidar dados de diferentes sistemas para que ofereçam
uma visão comum do desempenho da empresa.

Se as seguintes situações começam a se tornar frequentes nas organizações,
Turban e Volonino (2013, p. 328) recomendam que é o momento de se pensar
na necessidade de um BI:

a) Versões

competitivas

e

conflituosas

da

verdade:

reuniões

interdepartamentais se tornam controversas conforme os participantes
discutem qual planilha tem os itens corretos e culpam os outros por não
fornecerem os dados mais recentes;
b) Relatórios atrasados:a TI não consegue preencher os requerimentos
dos gerentes para relatórios customizados quando os solicitam;
c) Incapacidade de desempenhar análise aprofundada: A gestão sabe
quais de suas lojas tiveram o maior volume de vendas, mas não consegue
identificar quais pordutos foram os mais vendidos;
d) Tecnologia para produção de relatório fácil de usar: Gestores
compilam relatórios financeiros usando planilha de dados que eles
adquirem por meio de inúmeros e-mails e mensagens de texto;
e) Atraso e dificuldade de consolidação de dados: Relatórios que
requerem dados de múltiplos sistemas operacionais envolvem gerar
relatórios separados de cada um e então combiná-los na planilha.
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Para Laudone Laudon (2014, p. 367), BI são produtos definidos por fornecedores
de tecnologia e empresas de consultoria. “Eles consistem em pacotes de
hardware e software vendidos principalmente por grandes forncedores de
sistemas”. Turbane Volonino (2013, p. 336) descrevem que, até 2007 o mercado
internacional de BI foi dominado pela Cognos e pela Business Objects. Em 2008,
três aquisições multibilionárias ajudaram a consolidar fornecedores de BI nesse
mercado. A SAP comprou a Business Objects, a International Business
Machines(IBM) comprou a Cognos e a Oracle comprou a Hyperion. Em 2010, a
IBM, a Microsoft, a Oracle e a SAP dominavam dois terços do mercado
internacional de BI.

Laudone Laudon (2014, p. 368) também mencionam que as cinco maiores
fornecedoras desses produtos eram SAP, Oracle, IBM, SAS Institute e Microsoft.
No entanto, de acordo com a Gartner Group, esses fornecedores inovaram
lentamente e estão enfrentando competição maior de empresas mais novas,
como a Tableau Software Inc. e a Qlik Tech International AB, e de fornecedores
de BI, como a Information Builders e a Microstrategy.

O Gartner Group realiza anualmente uma pesquisa de mercado com as
principais plataformas de BI. No mês de fevereiro/2015, foi divulgado o relatório
de avaliação das empresas de software de BI e os resultados descrevem o
posicionamento de cada fabricante a partir de uma matriz dois por dois,
denominada “quadrante mágico”, em que o eixo “x” representa a abrangência de
visão de determinado fabricante e o eixo “y” representa a habilidade em executar
o que se propõe. A primeira medida é calculada a partir da avaliação de critérios
específicos como funcionalidade e qualidade dos produtos e serviços, viabilidade
técnica e financeira das soluções, agilidade e flexibilidade para responder as
demandas de mercado, clareza e eficácia dos programas de marketing, suporte
e atendimento aos clientes e eficiência de suas operações.

A segunda medida avalia a estratégia dos fornecedores a partir de seu plano de
negócios, ações de marketing, planejamento de vendas e estratégias comerciais,
desenvolvimento de produtos, estratégias para segmentos/verticais de negócio
específicas e atuação geográfica. De acordo com a pontuação obtida em cada
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um dos eixos, os fornecedores são classificados como líderes (quadrante
superior), visionários (destaque para a amplitude de visão), desafiadores
(destaque para capacidade de execução) ou fornecedores de nicho (quadrante
inferior) (http://blog.opovo.com.br/bigdata/2015/03/02/gartner-group-e-o-mercado
-de-bi-e-solucoes-analiticas-em-2015). O resultado de fevereiro de 2015 é
apresentado na Figura 15.

Figura 15 - Quadrante mágico para plataformas de BI..
Fonte: Gartner Group Inc. Disponível em: http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=12ADAAYM&ct=150223&st=sb.

Ao analisar a Figura 15, pode-se observar que a mesma representa o descrito
por Turbane Volonino (2013) e Laudone Laudon (2014) nos paragráfos
anteriores.

Percebe-se

um

bom

posicionamento

de

fabricantes

internacionalmente conhecidos como Microsoft, SAP, Oracle e IBM, além do
crescimento

de

novos

fabricantes,

como

MicroStrategy,

Qlik

e
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InformationBuilders em todas as pesquisas realizadas, além do surgimento de
novos fabricantes que se estabeleceram no mercado.

Na próxima seção serão aboradados os componentes de uma infraestrutura de
BI.

2.4.1 Componentes de uma infraestrutura de BI

As capacidades do BI dependem da integração de diversas tecnologias da
informação.

O

BI

incorpora

data

warehousing,

mineração

de

dados,

processamento analítico on-line, painéis de controle (dashboards) e uso da web
(Turban& Volonino, 2013). A Figura 16, segundo Laudone Laudon (2014, p. 368),
apresenta uma visão geral de um ambiente de BI, com destaque para os tipos de
recursos de hardware, software e gerenciamento que os grandes fornecedores
oferecem e que as empresas desenvolveram ao longo do tempo.

Figura 16 - Inteligência e análise empresarial para apoio à decisão.
Fonte: Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2014). Sistemas de Informação Gerenciais (11. ed., p.
368). São Paulo: Pearson.

Conforme a Figura 17, Laudone Laudon (2014, p. 368) propõem seis
componentes que compõem um ambiente de BI:
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a) Dados do ambiente empresarial: dados estruturados e não estruturados,
provenientes de várias fontes diferentes, precisam ser integrados e
organizados de modo que possam ser analisados e utilizados pelos
tomadores de decisão;
b) infraestrutura de inteligência empresarial: a fundação subjacente da BI
é um poderoso sistema de banco de dados que captura todos os dados
relevantes para operar o negócio. Os dados podem ser armazenados em
bancos de dados transacionais ou combinados e integrados em um
armazém de dados corporativo (data warehouse), uma série da data marts
interligados ou plataformas analíticas;
c) conjunto de ferramentas de análise: um conjunto de ferramentas de
software é usado para analisar os dados e produzir relatórios, responder
questões levantadas pelos gestores e acompanhar o andamento dos
negócios utilizando indicadores-chave de desempenho;
d) usuários e métodos gerenciais: os gestores impõem a ordem na análise
de dados usando uma variedade de métodos gerencias que definem metas
estratégicas de negócios e especificam como o progresso será medido;
e) plataforma de entrega (MIS, SAD, SAE): os resultados da inteligência e
da análise empresarial são entregues aos gestores e funcionários
auxiliando-os na tomada de decisões;
f) interface com o usuário: os pacotes de BI apresentam ferramentas de
visualização, tais como gráficos, quadros, painéis e mapas detalhados, ao
invés dos relatórios tradicionais de linhas e colunas.

De acordo com Turbanet al. (2009), a BI possui quatro grandes componentes: um
data warehouse (DW) com seus dados-fonte, análise de negócios, ferramentas
para manipular dados incluindo o data mining e o business performance
management (BPM) para monitoria e análise do desempenho e uma interface de
usuário. Essa infraestrutura de BI utiliza-se de tecnologia analítica sofisticada
baseada em base de dados para armazenamento, que os converte em
informações e maximiza as ações dos tomadores de decisão (Marósticaet al.,
2014).
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Turbane Volonino (2013) pontuam que as organizações transformam dados em
conhecimento de várias formas. Esse processo de transformação é ilustrado na
Figura 17. Os dados desejados são extraídos de banco de dados préprocessados para se adequar ao formato de um DW ou datamart. O processo de
extrair, transformar e carregar (extract, transform and load) é chamado de ETL.
“Os processos ETL movem dados de múltiplas fontes, reformatam e limpam
esses dados e os carregam em outro data warehouse ou data mart para análise
ou em outro sistema operacional para dar suporte ao processo de negócio
(Turban& Volonino, 2013, p. 65).

Figura 17 - Modelo de um data warehouse empresarial.
Fonte: Turban, E., & Volonino, L. (2013). Tecnologia da informação para gestão: em busca do
melhor desempenho estratégico e operacional (8. ed, p. 64). Porto Alegre: Bookman.

Dos componentes de infraestrutura da BI, o data warehouse (DW), no
entendimento de Inmon (2002) e Dinizet al. (2009), pode ser definido como um
banco de dados de grande porte que armazena os dados relevantes da
organização, com o intuito de iniciar a base de informação para os SADs. Nota-se
que a BI se torna um componente cada vez mais crítico de operações em grandes
empresas no mundo. Para suportar essas criticidades, o DW cada vez mais é
implantado na condição de sistema em tempo real, que oferecem aos usuários

69

finais atualizações rápidas e alertas gerados a partir dos sistemas transacionais
(Turbanet al., 2009, p. 57). Os autores definem DW como:

Um data warehouse (DW) é um conjunto de dados produzido para oferecer
suporte à tomada de decisões; é também um repositório de dados atuais e
históricos de possível interesse aos gerentes de toda a organização. Os
dados normalmente são estruturados de modo a estarem disponíveis em
um formato pronto para atividades de processamento analítico, como, por
exemplo, processamento analítico on-line [OLAP], data mining, consultas,
geração de relatórios, outras aplicações de suporte à decisão. Portanto, um
data warehouse é uma coleção de dados orientada por assunto, integrada,
variável no tempo e nãovolátil, que proporciona suporte ao processamento
de tomada de decisões da gerência.
Diniz et al. (2009), Sobrido (2008), Turban et al. (2009), Silva (2011) e Santos
(2014) ressaltam, em suas respectivas obras, as características de um DW. A
primeira é a orientação por assunto, em que os dados são organizados por
assunto pormenorizado e contêm informações relevantes ao suporte à decisão,
além da possibilidade de permitir aos usuários a visualização do desempenho de
uma empresa. Um DW também possibilita a explicação expansiva de todos os
desvios. Na condição de sistema integrado, o sistema mantém-se muito ligado à
orientação por assunto, já que ele deve organizar os dados de diferentes fontes
em um formato consistente, como conflito de nomenclaturas, discrepâncias entre
unidades de medida, entre outros, elevando o sistema a uma condição de
uniformidade de dados.

No contexto de um DW, a variável no tempo é uma característica da série
temporal, já que aqui o sistema conserva dados históricos e são condicionados a
detectar tendências, variações e relações de longo prazo para previsão e
comparações, o que leva à tomada de decisões. Sua condição nãovolátil serve
para fechar o sistema e não causar a perda dos dados históricos. Assim, dados
obsoletos são descartados e as alterações registradas como dados novos.

DWs baseados na web são criados para apresentar um ambiente informatizado
eficiente às aplicações baseadas na web e podem apresentar-se com
características relacional e multidimensional, cliente servidor para proporcionar
fácil acesso aos usuários em tempo real, para acesso a dados on-line e, por fim,
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metadados, ou seja, dados sobre dados organizados de forma a usá-los de forma
eficiente.

Quanto à sua implantação, empresas podem montar DWs organizacionais, nos
quais um armazém central de dados atende a organização inteira ou podem criar
armazéns menores, descentralizados, denominados data marts (Laudon&
Laudon, 2014, p. 294). Segundo Dinizet al. (2009), Turbanet al. (2009), Silva
(2011) e Laudone Laudon (2014), um data mart (DM) é um subconjunto de um
DW e, ao contrário deste, baseia-se em um conjunto menor de dados ou em um
determinado assunto/setor específico. Ele pode ser dependente ou independente,
sendo criado respectivamente à base do DW ou sendo criado para um
departamento específico, trabalhando de forma isenta do sistema principal.

Conforme demonstrado na Figura 18, após a extração, transformação e carga
(ETL) dos dados no DW ou DM, pode-se utilizar um conjunto de ferramentas para
manipular, minerar e analisar os dados armazenados no DW ou DM. As principais
ferramentas para consulta e análise multidimensional são o processamento
analítico on-lineOn-line Analytical Processing(OLAP) e o data mining (mineração
de dados) (Laudon& Laudon, 2014, p. 196).

Laudone Laudon (2014, p. 167) descrevem que o OLAP permite a análise
multidimensional de dados, de forma que os usuários vejam os mesmos dados de
diferentes maneiras, pois usa múltiplas dimensões. Adicionalmente, os autores
pontuam que a OLAP permite aos usuários obterem respostas on-line sobre
questões específicas em velocidade razoável, mesmo quando os dados estão
armazenados em bancos gigantescos (DW).

Data mining (mineração de dados), segundo Turbanet al. (2009) e Silva (2011), é
como se chama o processo de busca por informações em banco de dados, por
meio de técnicas estatísticas, matemáticas, de inteligência artificial e de
aprendizagem automática. Também já foi conhecido como termo para descrever o
processo no qual padrões desconhecidos são identificados nos dados. Ao longo
do tempo, esse termo foi sofrendo modificações para incluir a maioria dos tipos de
análise existentes. Assim, o DM é o “processo de analisar dados a partir de
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diferentes perspectivas e resumi-los em informação que possa ser utilizada para
aumentar os lucros, diminuir os custos ou ambos (Turban& Volonino, 2013, p. 65).

Para Sobrido (2008), Dinizet al. (2009), Turbanet al. (2009), Laudone Laudon
(2014), o data mining tem a função de ferramenta inteligente de descoberta de
informações em DW, já que essas ferramentas podem também encontrar padrões
em dados e até deduzir regras a partir deles. Os métodos utilizados para
identificar padrões em dados podem ser o modelo simples, que consulta bases
Structured Query Language(SQL), OLAP e raciocínio humano. O modelo
intermediário é baseado em regressão, árvores de decisão e agrupamento. Por
fim, os modelos complexos que atuam em redes neurais e em indução de regras.
Todos esses padrões e regras são utilizados de forma interna, pode-se assim
dizer, para o apoio à atividade principal, que é, neste caso, a tomada de decisão.

A contribuição do data mining, conforme Turbanet al. (2009) e Silva (2011), é
proporcionar velocidade na tomada de decisão, podendo até mesmo prever as
consequências das decisões. Ele consegue isso por meio de concentração de
esforços nas variáveis mais importantes. Além disso, a aplicação de algoritmos
complexos em data mining possibilitou a melhoria do custo-desempenho para
sistemas computacionais.

Laudone Laudon (2014, p. 369) preconizam que as ferramentas de BI prometem
entregar informações corretas quase em tempo real aos profissionais que tomam
decisões. E as ferramentas analíticas (plataformas de entrega e interface com os
usuários), conforme descrito anteriormente pelo autor como sendo componentes
que compõem um BI, podem ajudá-los a compreender rapidamente as
informações e agir. Os autores enumeram cinco funcionalidades analíticas que os
sistemas BI oferecem para alcançar seus objetivos:

a) Relatórios de produção: esses relatórios são predefinidos com base nas
necessidades especificas do setor;
b) relatórios parametrizados: usuários introduzem diversos parâmetros
para filtrar dados;
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c) painéis/scorecards/dashboards: ferramentas visuais para apresentar
dados de desempenho definidos pelos usuários;
d) criação de consulta/pesquisa/relatório específico: permite que os
usuários criem seus próprios relatórios com base em consultas e
pesquisas;
e) drill down: capacidade de mover de um resumo de alto nível para uma
visão detalhada;
f) previsões, cenários, modelos: incluem recursos de previsão linear,
análise de cenários alternativos e análise de dados, utilizando ferramentas
estatísticas padrão.

Todo o processo de BI descrito nesta seção é ilustrado por Laudone Laudon
(2014, p. 194) na Figura 18. Para os autores essa é a infraestrutura
contemporânea de uma BI, que consiste em um conjunto de ferramentas para a
obtenção de informações úteis a parir de diversos tipos de dados utilizados pelas
empresas.

Figura 18 - Infraestrutura de BI
Fonte: Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2014). Sistemas de Informação Gerenciais (11. ed., p.
196). São Paulo: Pearson.
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No geral, Marósticaet al. (2014) destacam que as ferramentas de TI contribuem
de forma impositiva em qualquer negócio; mas seu uso de forma incorreta ou
indevida pode causar danos irreversíveis. Assim, do ponto de vista da
implementação, a integração de tecnologias ainda é um desafio, mas, ao mesmo
tempo, consiste na busca pela excelência da gestão empresarial, de negócios, da
cadeia de suprimentos, do gerenciamento de clientes e das soluções de
informações.

Em relação à escolha de um sistema de BI,Golfarelliet al. (2004) referenciam que
a decisão baseada em fatores inadequados resulta diretamente em problemas de
ordem operacional, estratégica e econômica. A importância da adoção desse tipo
de sistema baseia-se nas necessidades impostas pelo mercado, o qual determina
a tendência do grau de investimentos das empresas nesses softwares. Dessa
forma, Conde (2012, p. 17) abstrai que BI não é uma tecnologia, mas um conjunto
de diversas delas, que visa promover e dar suporte a um ambiente informacional
na empresa: ferramentas de extração e conversão, bancos de dados voltados
para consultas complexas, ferramentas inteligentes de prospecção e análise de
dados e ferramentas de administração e gerenciamento. E, devido à
complexidade do processo decisório, o desenvolvimento de ferramentas de apoio
à decisão ganha importância. Essas ferramentas auxiliam no fornecimento de
informações antes não possíveis de serem obtidas por meio de uma simples
observação das grandes massas de dados armazenadas nas empresas. Ou seja,

É um desafio para as empresas trabalharem com grande volume de
informações espalhadas em diferentes bases de dados. Neste sentido,
vemos que o processo de tomada de decisão nas corporações se torna
cada vez mais complexo, em virtude do aumento de volume de dados. Isso
poderia ser encarado como algo contraditório, todavia, a quantidade de
informações é tão extensa que exige demasiado tempo e habilidade para
que o conhecimento seja extraído e utilizado de forma a agregar valor ao
negócio. Essa dificuldade acaba inviabilizando, em muitos casos, o uso de
todo o potencial que a tecnologia de informação teria para apoiar decisões
e definir estratégias do negócio. O Business Intelligence é apontado como
solução para este cenário (Conde, 2012, p. 18).

2.5

Marco teórico: contribuições ao referencial teórico
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Com vista a atender aos objetivos propostos neste trabalho de pesquisa, o estudo
apresentou os conceitos sobre Processo decisório, inteligência competitiva,
tecnologia da informação, sistemas de informação e business intelligence
baseados na literatura disponível. O estudo das pesquisas dos autores
anteriormente mencionados proporcionou a base teórica e serviu como referência
para a investigação a que este trabalho se propôs. Não foi objetivo desta
dissertação propor um modelo amplamente generalizável, e sim oferecer uma
proposta buscando oportunizar um quadro teórico de referência. Conforme
Martins (2015, p. 58):

O referencial teórico é importante na medida em que fornece a base
conceitual sobre a qual se pretende não apenas construir os instrumentos
de coleta de dados, mas analisar os resultados levantados por meio deles.
As definições e modelos propostos pelos diversos autores, estudiosos do
tema, e apresentadas no decorrer da pesquisa permitem uma melhor visão
do universo de possibilidades e versões existentes na literatura, auxiliando
na escolha daquela que seja a mais adequada ao desenvolvimento das
análises necessárias ao atendimento dos objetivos geral e específicos
propostos para esse estudo.
O estudo realizado neste trabalho sobre o processo decisório e seus modelos
proporcionou pleno entendimento da importância do processo de tomada de
decisão nas organizações (Choo, 2006; Gomes, 2007; Mafra Pereira, 2011). Os
conceitos

e

os

processos

apresentados

sobre

inteligência

competitiva

proporcionaram o entendimento da sistemática de recuperação e tratamento de
informações competitivas para a tomada de decisões (Cardoso, 2003; Gomes&
Braga, 2004; Mafra Pereiraet al., 2016; Marósticaet al., 2014; Starec, 2012).

As tecnologias da informação, incluindo sistemas de informação, exercem papel
vital no auxílio ao processo de tomada de decisões (O´Brien& Marakas, 2013). A
TI é capaz de auxiliar todos os tipos de negócios e aprimorar a produtividade e a
eficácia de seus processos administrativos e a tomada de decisão gerencial,
reforçando suas posições competitivas em um mercado de mudanças rápidas
(Laudon& Laudon, 2014; O´Brien& Marakas, 2013; Stair& Reynold, 2013;
Turban& Volonino, 2013).
Tomar decisões pode exigir quantidades consideráveis de dados, além de
informações e conhecimentos. O processamento dessas informações, na
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estrutura das decisões necessárias, deve ser feito de forma rápida, com
frequência em tempo real (Turbanet al., 2009). É diante desse contexto que a BI
proporciona a manipulação de dados e fornece aos gestores a capacidade de
realizar análise adequada (Laudon& Laudon, 2014; O´Brien& Marakas, 2013;
Stair& Reynold, 2013; Turbanet al., 2009; Turban& Volonino, 2013).
Tabela 9
Quadro-síntese do marco teórico
Temas
Processo decisório

Inteligência Competitiva

Tecnologia da informação e sistemas de
informação

Business Intelligence (BI)

Principais autores
Harrison (1993)
Choo (2006)
Gomes (2007)
Mafra Pereira (2011)
Cardoso (2003)
Gomes e Braga (2004)
Starec (2012)
Maróstica et al. (2014)
Mafra Pereira et al.(2016)
O´Brien e Marakas (2013)
Stair e Reynold (2013)
Turban e Volonino (2013)
Laudon e Laudon (2014)
Turban et al. (2009)
O´Brien e Marakas (2013)
Stair e Reynold (2013)
Turban e Volonino (2013)
Laudon e Laudon (2014)

Fonte: elaborada pelo autor (2016).

Diante do exposto pelo referencial teórico, observa-se a importância das
ferramentas de BI no processo decisório das organizações. As informações
disponibilizadas por elas ajudam os gestores a tomar decisões para atingir seus
objetivos. Vale realçar que essas ferramentas, além de facilitarem a tomada de
decisões, melhoram a capacidade organizacional, ampliam a compreensão das
tendências dos negócios, geram, facilitam e distribuem informações de modo
mais amplo e consolidam dados de diferentes sistemas para que ofereçam uma
visão comum do desempenho da organização. O próximo capítulo apresenta a
estrutura metodológica deste trabalho.
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3

Procedimentos Metodológicos

Vergara (2000) define metodologia como um meio, uma forma lógica de
pensamento para se alcançar determinado objetivo. Para a autora, esta é
fundamental para a realização de toda e qualquer pesquisa de cunho científico,
pois possibilita a comprovação empírica dos fatos. Para Collise Hussey (2005, p.
61), o termo metodologia refere-se “à maneira global de tratar o processo de
pesquisa, da base teórica até a coleta e análise dos dados”.

Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados
nesta pesquisa para alcançar os objetivos propostos, bem como a obtenção da
resposta à questão norteadora. Este está subdivido nas seções que descrevem a
metodologia utilizada, a caracterização da pesquisa quanto aos fins e aos meios,
seguindo pela unidade de análise e observação. Posteriormente, apresentam-se
as técnicas de coleta de dados e, por fim, as estratégias para o tratamento e
análise dos dados.

3.1

Caracterização da pesquisa

Gil (2009, p. 1) define pesquisa “como o procedimento racional e sistemático que
tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas propostos”. E ressalta:

A pesquisa é desenvolvida mediante o concurso de conhecimentos
disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros
procedimentos científicos. Na realidade, a pesquisa, desenvolve-se ao
longo de um processo que envolve inúmeras fases, desde a adequada
formulação do problema até a satisfatória apresentação dos resultados.
As pesquisas são classificadas por Vergara (2000, p. 46) quanto aos fins e quanto
aos meios. Quanto aos fins, uma pesquisa pode ser do tipo exploratória,
descritiva, explicativa, metodológica, aplicada e intervencionista. Quanto aos
meios, pode ser pesquisa de campo, de laboratório, documental, bibliográfica,
experimental, participante, pesquisa-ação e estudo de caso.
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Entre as diversas taxionomias enumeradas anteriormente, esta pesquisa é
classificada quanto aos fins como descritiva e quanto aos meios como estudo de
caso.

Uma pesquisa descritiva expõe, segundo Vergara (2000, p. 47), características de
determinada população ou de determinado fenômeno. Gil (2009, p. 42) preleciona
que a pesquisa descritiva é o tipo mais comum entre os pesquisadores sociais,
devido à sua preocupação com a atuação prática. Esse tipo ocorre, em sua
maioria, com a aplicação de formulário ou a realização de observações
sistemáticas. Andrade (2010, p. 112) pontua que nesse tipo de pesquisa os fatos
são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados sem que o
pesquisador interfira. Isso significa que os fenômenos do mundo físico e humano
são estudados, mas não manipulados pelo pesquisador.

Já um estudo de caso consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos
objetos, de maneira que permita amplo e detalhado conhecimento (Gil, 2009, p.
54). Yin (2010, p. 39) define o estudo de caso como uma investigação empírica
de 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.

Gil (2009, p. 54) enumera os diferentes propósitos de um estudo de caso:

a) Explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente
definidos;
b) preservar o caráter unitário do objeto estudado;
c) descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada
investigação;
d) formular hipóteses ou desenvolver teorias;
e) explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito
complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e
experimentos.

78

Godoy (2010, p. 127) afirma que “problemas de pesquisa que geram estudos de
caso podem surgir de situações cotidianas, ou seja, serem identificados a partir
do desejo do pesquisador de explicar alguma situação a partir da prática”. O autor
acrescenta que:

Os estudos de caso se constituem numa modalidade de pesquisa,
especialmente indicada, quando se deseja capturar e entender a dinâmica
da vida organizacional, tanto no que diz respeito às atividades e ações
formalmente estabelecidas quanto àquelas que são informais, secretas ou
mesmo ilícitas (Godoy, 2010, p. 127).
Devido aos objetivos desta pesquisa (geral e específicos), bem como à
necessidade de compreender o cenário da organização estudada com
profundidade, optou-se pela abordagem qualitativa. De acordo comGodoie Balsini
(2010, p. 96), a ênfase da pesquisa qualitativa é nos processos e nos significados.
Dados qualitativos são representações dos atos e das expressões humanas.
Sivesind (1999, como citado em Godoi& Balsini, 2010) posiciona-se alegando que
o objetivo da pesquisa qualitativa é interpretar os significados e as intenções dos
atores.

A abordagem qualitativa possui caráter subjetivo e tem por objetivo “examinar e
refletir as percepções para obter um entendimento de atividades sociais e
humanas” (Collis & Hussey, 2005, p. 26).

3.2

Unidades de análise e observação

Uma vez que tenha estabelecido o caso a ser estudado, Godoy (2010, p. 128)
assegura que se torna importante definir a unidade de análise, estabelecendo as
fronteiras de interesse. Gil (2009, p. 138) conceitua que uma “unidade de análise
pode ser entendida como uma família ou qualquer outro grupo social, um
pequeno grupo, uma organização, um conjunto de relações, um papel social, um
processo social, uma comunidade, uma nação ou mesmo toda uma cultura”.
Portanto, a unidade de análise deste estudo de caso foi a ferramenta de BI,
SISBR Analítico utilizada na Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Sete
Lagoas (SICOOB Credisete), localizada em Sete Lagoas-MG.
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O SICOOB Credisete foi constituído em 05 de setembro de 1986 após realização
de uma assembleia contando com a participação de 25 produtores rurais e com
o apoio da Cooperativa Regional dos Produtores Rurais de Sete Lagoas. No dia
1o de julho de 1987 o SICOOB Credisete iniciou as suas atividades por meio do
convênio firmado com o Banco Nacional de Crédito Cooperativo (BNCC)
(http://www.sicoobcredisete.com.br/historia).

O SICOOB Credisete possui 10 agências na região de Sete Lagoas, Minas
Gerais, distribuídas da seguinte forma: três agências em Sete Lagoas, uma em
Santana de Pirapama, uma em Jequitibá, uma em Baldim, uma em Funilândia,
uma em Capim Branco, uma em Fortuna de Minas e uma em Inhaúma.
Pertencente à rede de cooperativas do SICOOB, a cooperativa tem como missão
assegurar aos associados e às suas comunidades, por intermédio da
cooperação, soluções financeiras e de serviços compromissadas com o seu
desenvolvimento econômico e social e tem como visão ser reconhecida como a
melhor e mais segura solução financeira e de serviços para o associado e suas
comunidades (http://www.sicoobcredisete.com.br/missao).

Para ser competitiva no mercado, a cooperativa precisa definir diferenciais como
meios de conquistar novos associados e fidelizar os já existentes. Com a
utilização de uma ferramenta de BI (SISBR Analítico) no SICOOB Credisete, as
áreas gestoras das cooperativas passaram a dispor de ambiente de dados
analítico como suporte à tomada de decisão.

O SISBR Analítico foi instituído pela Resolução 070/2011 do SICOOB
Confederação em 28 de julho de 2011. Ele possibilita o tratamento e análise de
informações, com flexibilidade e tempestividade em múltiplas perspectivas. São
usadas pelos gestores para lhes permitir análises comparativas que facilitem a
sua tomada de decisão com base em diagnósticos construídos a partir de dados
confiáveis. O SISBR Analítico proporciona uma área de trabalho de decisão
unificada que permite aos usuários ver, montar e personalizar os dados
rapidamente, de acordo com as suas necessidades. As principais características
do SISBR Analítico são:

80

a) Combinar dados de qualquer fonte e explorá-los a partir de qualquer
perspectiva

para

um

entendimento

completo

dos

resultados,

oportunidades, ameaças e tendências;
b) analisar os fatos e antecipar os resultados, mudando as perspectivas,
quando necessário;
c) permitir que os gestores aumentem sua produtividade;
d) implementar análises interativas e móveis;
e) acelerar a tomada de decisões e melhorar os resultados.

A seguir são apresentadas algumas telas do SISBR Analítico:

Figura 19 - SISBR Analítico - painel cartões.
Fonte: SISBR Analítico.
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Figura 20 - SISBR Analítico -painel comportamento da carteira.
Fonte: SISBR Analítico.

Figura 21 - SISBR Analítico - painel contas.
Fonte: SISBR Analítico.
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Figura 22 - SISBR Analítico - painel resultados cobrança.
Fonte: SISBR Analítico.

Figura 23 - SISBR Analítico - painel resultado carteira de crédito.
Fonte: SISBR Analítico.
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Figura 24 - SISBR Analítico - painel performance cartões.
Fonte: SISBR Analítico.

Figura 25 - SISBR Analítico - exemplo de relatório gerado pelo SISBR.
Fonte: SISBR Analítico.

As unidades de observação consistiram de um diretor, um assessor da diretora,
um gerente comercial e quatro gerentes de negócios, que utilizam das
informações fornecidas pelo sistema de BI para tomadas de decisões. Os
respondentes são colaboradores da organização, sendo sete ocupantes de
cargos de gerência e liderança e um diretor. A escolha por estes foi devida ao
fato de serem eles os responsáveis pelas tomadas de decisão no SICOOB
Credisete, estando alocados em posições estratégicas dentro do organograma
da organização, conforme apresentado e destacado na Figura 26.
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Dessa forma, a amostra foi do tipo não probabilística intencional (também
chamada de “amostra por julgamento”), levando-se em consideração os motivos
anteriormente expostos. Isso significa uma escolha deliberada e direcionada da
unidade de análise e das unidades de observação. Sobre a amostragem não
probabilística intencional, Samarae Barros (2002, p. 94) comentam: “os elementos
da amostra são selecionados segundo um critério de julgamento do pesquisador,
tendo como base o que se acredita que o elemento selecionado possa fornecer
ao estudo”.

Mattar (1996, p.132) assim se refere-se a esse tipo de amostragem,

Amostragem não probabilística: aquela em que a seleção dos elementos
da população para compor a amostra depende ao menos em parte do
julgamento do pesquisador ou do entrevistador no campo. Não há
nenhuma chance conhecida de que um elemento qualquer da população
venha a fazer parte da amostra. As amostragens não probabilísticas geram
amostras probabilísticas.
A amostra, portanto, é direcionada para garantir que os elementos selecionados
sejam os mais adequados para evitar resultados enganosos.

Amostras intencionais (ou por julgamento): a suposição básica da
amostraintencional é de que, com bom julgamento e uma estratégia
adequada, podemser escolhidos os casos a serem incluídos e, assim,
chegar a amostras quesejam satisfatórias para as necessidades da
pesquisa. Uma estratégia muitoutilizada na amostragem intencional é a de
se escolherem casos julgadoscomo típicos da população em que o
pesquisador está interessado, supondo-se que os erros de julgamento
nessa seleção tenderão a contrabalançar-se. Seos critérios de julgamento
na escolha da amostra forem corretos, uma amostraintencional deverá
trazer melhores resultados para a pesquisa do que uma porconveniência
(Mattar, 1996, pp. 133).
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Figura 26 - Organograma SICOOB Credisete.
Fonte: SISBR Analítico.
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3.3

Técnicas de coleta de dados

A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas elaboradas a
partir de um roteiro. Esse roteiro se encontra no Apêndice A.

Godoy (2010, p. 134) estabelece que “a entrevista semiestruturada tem como
objetivo principal compreender os significados que os entrevistados atribuem às
questões e situações relativas ao tema de interesse”.

A entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do
próprio sujeito, possibilitando ao investigador desenvolver uma ideia sobre
a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo. Mesmo
quando o pesquisador utiliza um roteiro, ele não deve ser rígido, impedindo
que o entrevistado o expresse em termos pessoais ou siga uma lógica
diferente do entrevistador (Godoy, 2010, p. 134).

O mesmo autor sugere que o registro da entrevista pode ser feito por meio de
gravação direta ou de anotações realizadas pelo entrevistador durante o
processo. Embora o uso da gravação seja recomendado, uma vez que registra
todas as expressões orais, ela só deverá ocorrer se houver autorização do
entrevistado (Godoy, 2010, p. 135).

3.4

Técnica de análise dos dados

Para a análise dos dados coletados neste estudo de caso, foi utilizada a técnica
da análise do conteúdo. Segundo Vergara (2000), o objetivo desse método é
reconhecer o sentido da mensagem para além de seu contexto. Gil (2010, p.
141) ressalta que:

Como o estudo de caso vale-se de procedimentos de coleta de dados os
mais variados, o processo de análise e interpretação pode, naturalmente,
envolver diferentes modelos de análise. Todavia, é natural admitir que a
análise dos dados seja de natureza predominante qualitativa.
A análise do conteúdo é um dos métodos mais utilizados para analisar discursos,
narrativas e depoimentos, sejam eles orais ou não, “sem querer esgotar um
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discurso, mas procurando nele (no discurso) os prováveis sentidos que assume
ou pode assumir, sem deixar de considerar o sujeito, sua história, a ideologia e o
contexto social no qual este sujeito está inserido” (Bardin, 2006).Bardin (2006)
complementa que o método é“um conjunto de técnicas de análise das
comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição
do conteúdo das mensagens”.

A Tabela 10 apresenta uma síntese da estratégia de coleta e análise de dados,
relacionando os objetivos específicos deste trabalho e os instrumentos de coleta
de dados correspondentes.
Tabela 10
Estratégia de coleta e análise de dados (síntese da metodologia)
Objetivos específicos
Descrever as mudanças no SICOOB
Credisete após a implementação do sistema
de BI.
Identificar os tipos de informações
demandadas pelos gerentes e gestores ao
sistema de BI para a tomada de decisão.
Identificar a relevância e o uso das
informações disponibilizadas pelo sistema
de BI pelos gerentes e gestores nos
processos de tomada de decisão.
Fonte: elaborada pelo autor.

Tipo de pesquisa
Pesquisa de campo
(estudo de caso)

Instrumento de coleta
Entrevista (Apêndice A)
Questões 1 a 4

Pesquisa de campo
(estudo de caso)

Entrevista (Apêndice A)
Questões 5 e 6

Pesquisa de campo
(estudo de caso)

Entrevista (Apêndice A)
Questões 7 a 10
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4

Apresentação e Análise dos Resultados

Este capítulo procura apresentar e analisar as respostas dadas pelos
entrevistados na pesquisa de campo.

As Tabelas 12 a 19 apresentam uma síntese das respostas de cada pergunta.
As questões foram elaboradas levando em consideração os objetivos específicos
propostos nesta dissertação.

Para preservar suas identidades, os nomes dos entrevistados foram omitidos e
serão identificados somente com as terminologias: E1 correspondente ao
primeiro entrevistado, E2 para o segundo, e assim sucessivamente, até o código
E7, correspondente ao sétimo entrevistado.

A análise leva em consideração a metodologia de amostra não probabilística
intencional, apresentada no capítulo sobre os procedimentos metodológicos.

4.1

Perfil dos entrevistados

Foram entrevistados sete colaboradores do SICOOB Credisete. A Tabela 11
contém o cargo, o sexo, a idade, o tempo na instituição, o tempo no cargo e o
nível de escolaridade dos mesmos.

89

Tabela 11
Perfil dos entrevistados da pesquisa
Nome

Cargo

E1

Sexo

Idade

Tempo na
Instituição
15 anos

Diretor
Masculino 48 anos
Financeiro
E2
Assessor
Masculino 42 anos
23 anos
Diretoria
E3
Gerente
Feminino
42 anos
6 anos
Comercial
E4
Gerente de
Masculino 31 anos
8 anos
Negócios
E5
Gerente de
Feminino
36 anos
7 anos
Negócios
E6
Gerente de
Masculino 30 anos
7 anos
Negócios
E7
Gerente de
Masculino 49 anos
6 anos
Negócios
Fonte: elaborada pelo autor, com base nos dados da pesquisa.

4.2

Tempo no
Cargo
15 anos

Nível de
Escolaridade
Pós-graduado

6 anos

Pós-graduado

3 anos

Pós-graduada

4 anos

Graduado

3 anos e 3
meses
2 anos

Pós-graduada
Pós-graduado

6 anos

Pós-graduado

Análise das respostas relacionadas ao primeiro objetivo específico

As duas primeiras questões do roteiro semiestruturado de entrevista estão
relacionadas ao primeiro objetivo específico desta dissertação. Assim, a intenção
do primeiro objetivo foi saber a percepção dos entrevistados em relação às
mudanças geradas após a implementação do sistema de BI, SISBR Analítico no
SICOOB Credisete

Na primeira questão buscou-se saber dos entrevistados como era o processo de
tomada de decisão no SICOOB Credisete antes da implantação do SISBR
Analítico. As respostas a essa questão demonstraram que o processo de tomada
decisão antes da implementação do SISBR Analítico era realizado com base em
informações reunidas de diversos sistemas, sendo estas limitadas, sem
confiança e não detalhadas, o suficiente para a correta tomada de decisão. A
busca dessas informações em vários sistemas tornava o processo lento,
perdendo agilidade. A resposta dada por um dos entrevistados afirma esta
análise: “era bem lento, pois dependia da busca de informações em vários
sistemas e onde muitas das vezes a informação era disponibilizada depois do
prazo”.

90

Um dos entrevistados relatou que, além das informações dos diversos sistemas,
a tomada de decisão em relação “à concessão de crédito era realizada também
conforme o parecer do analista de crédito, superintendente e parecer gerencial”.
Acresce-se a isso o depoimento de outro entrevistado de que esse processo “era
baseado através do conhecimento e relacionamento entre o gerente e os
associados”.
Tabela 12
Como era o processo decisório antes da implementação do SISBR Analítico
ENTREVISTADO
E1

FALA
“Em relação à concessão de crédito era baseado conforme o parecer do
analista de crédito, superintendente e parecer gerencial, além das
informações disponibilizadas pelo módulo Decisor de Crédito”.
E2
“Eram realizadas com informações obtidas de vários relatórios
disponibilizados pelo sistema, para obtenção dessas informações era
necessário se acessar vários módulos, o que acarretava um dispêndio de
tempo muito grande”.
E3
“Era mais demorado devido às informações serem limitadas e
fragmentadas”.
“Buscava-se informações em locais diferentes (sistemas distintos). Desta
forma, perdia na agilidade de atendimento e possibilidade de obter maior
retorno para a cooperativa”.
E4
“Era baseado através do conhecimento e relacionamento entre o gerente e
os associados, uma vez que as informações eram limitadas, utilizando
apenas os dados disponibilizados pelo SISBR Meta Frame e SISBR 2.0”.
E5
“Não tínhamos um relatório completo, as informações não eram de total
confiança e detalhadas para os negócios”.
“Processo lento, atrapalhava o andamento dos negócios”.
“Não tínhamos agilidade atrapalhando o atendimento”.
E6
“Era bem lento, pois dependia da busca de informações em vários sistemas
e onde muitas das vezes a informação era disponibilizada depois do prazo”.
E7
“Eram feitas por mensuração média em relação ao mês anterior”.
“Não tínhamos antes do SISBR Analítico um norte a seguir em relação aos
devedores, como estavam as provisões, etc.”.
Fonte: elaborada pelo autor, com base nos dados da pesquisa.

Em síntese, a primeira questão demonstrou que o processo de tomada de
decisão antes da implementação do SISBR Analítico era moroso, as informações
limitadas e, para obtenção das mesmas, era necessário reunir informações de
diversos sistemas.

Na segunda questão buscou-se obter dos entrevistados quais foram as
mudanças observadas por eles nos processos de tomada de decisão no
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SICOOB Credisete após a implementação do SISBR Analítico. E caso eles
tenham observado essas mudanças, elas foram positivas ou negativas.

As respostas à segunda questão mostram que as mudanças nos processos de
tomada de decisão no SICOOB Credisete após a implementação do SISBR
Analítico foram positivas. A consistência e a precisão das informações
melhoraram, houve ganho em agilidade, pois, além de todas as informações
passarem a ser reunidas em um mesmo sistema, as mesmas foram
disponibilizadas em mais velocidade, permitindo trabalhar de forma estratégica.

Os entrevistados relataram que com a ferramenta eles conseguem acompanhar,
trabalhar e explorar melhor os associados, ajudando nos negócios da cooperativa.
O entrevistado E5 declarou que “tem vários relatórios que nos ajudam nos
negócios diariamente”. Para o entrevistado E6: “agora temos um norte, então é
possível maior e mais rápida visibilidade de cada associado, podendo perceber
onde e de que forma para melhor trabalhá-lo”. E o entrevistado E7 afirmou: “com
as ferramentas apresentadas temos condições de explorar melhor o associado,
focar no produto que está em declínio, direcionar e reavaliar condutas que não
surtiram resultados”.
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Tabela 13
Mudanças nos processos decisórios após a implementação do SISBR Analítico
ENTREVISTADO
E1

FALA
“Sim, foram positivas. A consistência da informação melhorou. As decisões
para liberação de crédito foram agilizadas”.
E2
“Foram muito positivas. Com a implementação da ferramenta ganhamos em
agilidade. Conseguimos as informações através de um único sistema, não
sendo mais necessário se acessar diversos módulos para obter e agrupar as
informações”.
E3
“Certamente foram positivas. Agora temos relatórios com informações
precisas que facilitam a gestão dos negócios da cooperativa, tais informações
são disponibilizadas em uma velocidade maior, ou seja, em tempo hábil. Antes
precisavam ser adaptadas para utilização na tomada de decisão”.
E4
“Estas mudanças foram bastante positivas, nos permitindo trabalhar de forma
preventiva e estratégica, facilitando a gestão dos negócios. Nos dando a
possibilidade também de tomarmos decisões mais acertadas, direcionando
todas as tomadas de decisões”.
E5
“Foram positivas. Cobranças, canais de atendimento, domicílio bancário,
antecipação de recebíveis, temos vários relatórios que nos ajudam nos
negócios diariamente”.
E6
“Com certeza essas informações foram positivas. Pois agora temos um norte,
então é possível maior e mais rápida visibilidade de cada associado podendo
perceber onde e de que forma para melhor trabalhá-lo”.
E7
“As mudanças para a tomada de decisão com o SISBR Analítico foram
profundamente positivas. Com as ferramentas apresentadas temos condições
de explorar melhor o associado, focar no produto que está em declínio,
direcionar e reavaliar condutas que não surtiram resultados”.
Fonte: elaborada pelo autor, com base nos dados da pesquisa.

Em resumo, na segunda questão observou-se que ocorreram mudanças
positivas no processo de tomada de decisões na cooperativa. As informações
são disponibilizadas com mais velocidade, pelo fato de estarem todas reunidas
em um mesmo sistema, gerando um ganho em agilidade. As mesmas são mais
precisas e consistentes, gerando mais confiabilidade na tomada de decisão.

4.3 Análise das respostas relacionadas ao segundo objetivo específico

As questões três, quatro e cinco do roteiro semiestruturado estão relacionadas
ao segundo objetivo específico, que foi identificaros tipos de informações
demandadas pelos gestores para a tomada de decisão no SICOOB Credisete.

Na terceira questão buscou-se obter dos entrevistados quais os tipos de
informações são demandadas por eles ao SISBR Analítico para o processo de
tomada de decisão na área de atuação/competência deles.
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As respostas da terceira questão mostram uma variedade de informações
demandadas pelos entrevistados e percebe-se que essas informações estão de
acordo com a função e no nível hierárquico dos entrevistados. Ou seja, cada
função exercida pelos entrevistados necessita de informações distintas para a
tomada de decisão.

Os entrevistados E1, E2 e E3 possuem funções diferentes e demandam
informações distintas. Por exemplo, o entrevistado E1, que possui o cargo de
Diretor Financeiro, demanda informações para a realização do planejamento
estratégico. Cada agência tem um planejamento com foco de negócios distintos, o
que implica informações diferentes para o planejamento estratégico de cada
agência. Já o entrevistado E2 demanda informações disponibilizadas pelas
gerências sob sua supervisão, e uma dessas gerências é função do entrevistado
E3, que demanda informações sobre os negócios da cooperativa, números e
evolução das agências e das carteiras de crédito, análises comparativas das
agências. Os entrevistados E4, E5, E6 e E7, por possuírem o mesmo cargo,
Gerente de Negócios, necessitam de informações sobre cobrança, provisões
previstas e ocorridas, painel de negócios e canais de atendimento.

94

Tabela 14
Tipos de informações demandadas pelos decisores ao SISB Analítico
ENTREVISTADO
E1

FALA
“As informações demandadas por mim são variadas, estas dependem do
planejamento estratégico definido para cada agência”.
E2
“As informações demandadas por mim são informações disponibilizadas
pelas gerências sobre a minha supervisão; gerência comercial, gerência
administrativa e gerencia operacional”.
“Exemplo, a gerência comercial, me apresenta informações sobre a
evolução das carteiras de crédito, evolução das rendas de serviços,
associados ativos/inativos, utilização dos canais de atendimento, entre
diversas outras”.
E3
“São informações direcionadas aos negócios da cooperativa, números e
evolução das agências e das carteiras de crédito, análises comparativas das
agências”.
E4
“São todas informações de gerenciamento, tais como relatório de cobrança,
provisões previstas e ocorridas, painel de negócios. Sendo que estas
informações unificadas possibilitam um atendimento mais direcionado para
o associado”.
E5
“Evolução da agência, carteira de crédito, análise comparativas de
indicadores, evolução dos canais de atendimento e números de cada
agência”.
E6
“São informações direcionadas a uma melhor gestão, pois com esses
relatórios disponibilizados no SISBR Analítico ocorre um gerenciamento de
forma assertiva”.
E7
“São todas aquelas que existem nos relatórios de provisão previstas e
ocorridas, relatórios de cobrança, painel de negócios, etc.”.
Fonte: elaboradapelo autor, com base nos dados da pesquisa.

A terceira questão demonstrou que as informações demandadas pelos gestores
são variadas e que vão de acordo com o cargo/função exercido pelos
entrevistados. Cada função exercida por eles necessita de informações distintas
para a tomada decisão.

Na quarta questão buscou-se obter dos entrevistados se há alguma informação
que eles gostariam de conhecerpor intermédio do SISBR Analítico para
aprimorar os seus processos de tomada de decisão, mas que o BI ainda não
disponibiliza. Foi-lhes perguntado o que sugeririam para a melhoria do SISBR.

As respostas da quarta questão mostram que todos os entrevistados
mencionaram que ainda há informações que eles precisam para aprimorar a
tomada de decisão e que o SISBR Analítico ainda não disponibiliza.

Nas sugestões dos entrevistados verificaram-se diferentes tipos de informações
ainda não disponibilizadas pelo SISBR Analítico. Os entrevistados E1 e E2
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comentaram que necessitam de informações sobre a reciprocidade dos
associados. O entrevistado E1 descreve que “outra informação de suma
importância que ainda não temos seria a avaliação de reciprocidade dos
associados”. E o entrevistado E2 realça: “hoje uma informação de grande valia
para nós que ainda não é disponibilizada através do SISBR é a reciprocidade dos
associados”.

A entrevistada E3 reforça que necessita da “rentabilidade por gerente e
rentabilidade da carteira”. Os entrevistados E4 e E7 precisam de informações
para cobrança. O entrevistado E7 requer informações para “cobrança de
devedores”. E o entrevistado E4 necessita de “informações de cobrança mais
eficazes, tais como aviso de vencimento de parcelas, contratos, títulos
descontados”.

Já os entrevistados E5 e E6 enfocam em informações sobre os produtos que os
associados já possuem e quais produtos ofertar a eles. A entrevistada E5 opina
que precisa de “informações de produtos (seguros, crédito consignado, cartão de
crédito, débito direto automático (DDA), débito automático, consórcio, entre
outros) que o associado tem em outras instituições bancárias, para facilitar as
ofertas obtendo melhor resultado nas vendas”.E o entrevistado E6 descreve que
“gostaria que fosse possível acompanhar a demanda de produtos por associado,
quais produtos dentro do nosso portfólio ele possui para ficar mais fácil na hora de
ofertar, pois isso traria maior agilidade no processo”.
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Tabela 15
Informações necessárias que o SISBR Analítico ainda não disponibiliza
ENTREVISTADO

FALA

E1

“Sim. O sistema hoje ainda não disponibiliza informações sobre o
cruzamento de informações sobre as garantias e avalistas em operações de
crédito”.
“Outra informação de suma importância que ainda não temos seria a
avaliação de reciprocidade dos associados e as operações de crédito em
atraso com seus respectivos tomadores e avalistas”.
E2
“Sim, hoje uma informação de grande valia para nós que ainda não é
disponibilizada através do SISBR é a reciprocidade dos associados”.
E3
“Sim. Rentabilidade por gerente e rentabilidade da carteira”.
E4
“Informações de cobrança mais eficazes, tais como aviso de vencimento de
parcelas, contratos, títulos descontados”.
E5
“Sim. Informações de produtos (seguros, crédito consignado, cartão de
crédito, DDA, débito automático, consórcio, entre outros) que o associado
tem em outras instituições bancárias, para facilitar as ofertas obtendo um
melhor resultado nas vendas, consequentemente melhorar nas rendas de
serviços”.
E6
“Sim, gostaria que fosse possível acompanhar a demanda de produtos por
associado, quais produtos dentro do nosso portfólio ele possui para ficar
mais fácil na hora de oferta, pois isso traria maior agilidade no processo e
com isso seria possível maior conhecimento do seu cooperado”.
E7
“Sim. Cobrança de devedores”.
Fonte: elaborada pelo autor, com base nos dados da pesquisa.

Na quarta questão registrou-se que existem informações que são necessárias
para o processo de tomada de decisão que ainda não são disponibilizadas pelo
SISBR Analítico. Como ele ainda está em processo de desenvolvimento, muitas
dessas informações ainda serão disponibilizadas pela ferramenta.

Na quinta questão buscou-se obter dos entrevistados qual estratégia eles
utilizam para obter as informações para o processo de tomada de decisão no
caso de o SISBR Analítico não as disponibilizar.

As respostas da quinta questão mostram que os entrevistados buscam as
informações em outras fontes de dados quando o SISBR Analítico não as
disponibiliza. Alguns entrevistados buscam essas informações em relatórios
fornecidos por outros sistemas, em planilhas criadas com a junção de
informações de vários relatórios, consulta a outros colaboradores e até perante o
próprio conhecimento/experiência.
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O entrevistado E1 realiza “consulta aos analistas, superintendente e aos
gerentes”. O entrevistado E2, por já ter 23 anos na cooperativa, relatou: “utilizo
muito do meu conhecimento, estou na cooperativa há bastante tempo, e essa
minha base de conhecimento me proporciona adotar algumas estratégias para
tomada de decisão”. E acrescenta: “também utilizo das informações obtidas
através de vários relatórios fornecidos pelo sistema”.

Os entrevistados E5, E6 e E7 informam que utilizam planilhas e outros relatórios.
O entrevisto E5 “busca informações nas planilhas feitas no Excel pelos setores
responsáveis”. O entrevistado E6 “busca essas informações em relatórios,
planilha de Excel feitas pelos setores responsáveis por cada produto”. E o
entrevistado E7 descreve que acompanha sempre os relatórios fornecidos por
outros sistemas, como, por exemplo, o de maiores devedores e aplicadores”.
Tabela 16
Estratégias para busca de informações não disponibilizadas pelo SISBR Analítico
ENTREVISTADO
E1
E2

FALA
“Consulta aos analistas, superintendente e aos gerentes”
“Utilizo muito do meu conhecimento, estou na cooperativa há bastante
tempo, e essa minha base de conhecimento me proporciona adotar
algumas estratégias para tomada de decisão”.
“Também utilizo as informações obtidas através de vários relatórios
fornecidos pelo sistema”.
E3
“Acompanho o percentual das metas alcançadas por agência, a evolução
das carteiras e analiso a atuação dos gerentes nas vendas de produtos e
campanhas comerciais”.
E4
“Acompanhar diariamente tudo que envolve cobrança, tais como parcelas
em aberto, títulos descontados em aberto, cartão de crédito em aberto”.
“Busco informações nas planilhas feitas no Excel pelos setores
E5
responsáveis”.
“Busco essas informações em relatórios, planilha de Excel feitas pelos
E6
setores responsáveis por cada produto”.
E7
“Acompanhar sempre os relatórios fornecidos por outros sistema, como,
por exemplo, o de maiores devedores e aplicadores fazendo comparativo
com meses anteriores”.
Fonte: elaborada pelo autor, com base nos dados da pesquisa.

Quanto à quinta questão, demonstrou-se que quando o SISBR Analítico não
disponibiliza as informações demandadas para o processo de tomada de decisão,
os gestores buscam as informações em outras fontes de dados, tais como
relatórios disponibilizados por outros sistemas, planilhas criadas com a junção de
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informações provenientes de vários relatórios, consulta a outros colaboradores e
até mesmo com base no próprio conhecimento/experiência no negócio.

4.4 Análise das respostas relacionadas ao terceiro objetivo específico

A sexta, sétima e oitava questões estão relacionadas ao terceiro objetivo
específico, que é saber se as informações geradas pelo sistema de BI SISBR
Analítico são efetivamente utilizadas no processo de decisão no SICOOB
Credisete.

Na sexta questão buscou-se obter dos entrevistados se as informações geradas
pelo SISBR Analítico têm sido utilizadas efetivamente por eles nos processos
decisórios. Adicionalmente solicitou-se que os mesmos citassem exemplos sobre
a forma como ocorriam esses usos. As respostas referentes à questão mostram
que as informações geradas pelos SISBR Analítico têm sido efetivamente
utilizadas pelos entrevistados nos processos decisórios do SICOOB Credisete.
As decisões são tomadas logo após as informações serem disponibilizadas pelo
SISBR Analítico. Dos entrevistados, dois (E3 e E4) salientaram que essas
informações fazem parte de suas rotinas de trabalho. O entrevistado E3 declarou
que “as informações disponibilizadas através de relatórios mensais são
trabalhadas junto aos gerentes de agência para alcançar as metas projetadas e
as ações estratégicas para o alcance das mesmas”. O entrevistado E4
respondeu que, “a partir do momento que é disponibilizado os relatórios,tem
início o processo de cobrança, de oferta de crédito e produtos, tudo visando
atingir o melhor resultado para a agência”.

Confirmando a efetiva utilização das informações do SISBR Analítico no
processo decisório, vale destacar os seguintes trechos das entrevistas:
entrevistado E1 - “o comitê de crédito se baseia 100% das informações do
SISBR Analítico”; entrevistado E2 - as informações facilitam na tomada de
decisões; entrevistados E5, E6 e E7 - traçam suas metas, ações e objetivos
estratégicos a partir das informações e relatórios disponibilizados pelo SISBR
Analítico.
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Tabela 17
Uso das informações disponibilizadas pelo SISBR Analítico nas decisões
ENTREVISTADO

FALA

E1

“Sim. Comitê de crédito se baseia em 100% das informações do SISBR
Analítico”.
E2
“Sim, muitas das informações que antes não tínhamos, agora são
disponibilizadas pelo SISBR analítico, o que facilita na tomada de decisões.
Um exemplo de grande importância que afeta diretamente o resultado da
cooperativa é o relatório de provisões previstas e provisões ocorridas”.
E3
“Sim, as informações fazem parte da minha rotina de trabalho. As
informações disponibilizadas através de relatórios mensais são trabalhadas
junto aos gerentes de agência para alcançar as metas projetadas e as
ações estratégicas para o alcance das mesmas”.
E4
“Sim, as informações fazem parte da rotina de trabalho, a partir do momento
que é disponibilizado os relatórios, inicio o processo de cobrança, de oferta
de crédito e produtos, tudo visando atingir o melhor resultado para a
agência”.
E5
“Sim. Na minha área através dos relatórios criamos as ações para traçarmos
as ações, para alcance das metas do planejamento estratégico”.
E6
“Sim, pois a partir desses relatórios que começo a traçar minhas metas e
objetivos estratégicos para aquele período”.
E7
“Sim, a partir do momento que tenho todos os relatórios, o painel de
negócio, eu começo a fazer os contatos que consiste em cobrar, ofertar
crédito ou produtos, solicitar uma aplicação, etc.”.
Fonte: elaboradapelo autor, com base nos dados da pesquisa.

A sexta questão demonstrou que as informações disponibilizadas pelo SISBR
têm sido efetivamente utilizadas na cooperativa para auxiliar no processo de
tomada de decisão dos gestores. Metas e objetivos estratégicos são traçados
com base nessas informações.

Na sétima questão buscou-se obter dos entrevistados se novos processos,
metas ou estratégias foram definidos a partir dos dados e informações obtidos
por meio do SISBR Analítico.

As respostas à sétima questão mostram que, dos sete entrevistados, seis
reconhecem que novos processos, metas ou estratégias foram definidos a partir
dos dados e informações obtidas no SISBR Analítico. Apenas o E1, que ocupa o
cargo de Diretor Financeiro, afirma que novos processos e metas não foram
definidos, mas ressalta que isso não ocorreu, pois quando o planejamento
estratégico do ano de 2016 foi definido e estruturado, o SISBR Analítico ainda
não disponibilizava todas as informações necessárias. Ele relata que “no próximo
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planejamento estratégico (2017) poderemos utilizar efetivamente as informações
geradas pelo SISBR analítico para definição das metas e estratégicas”.

Dos seis entrevistados que responderam sim à questão, podem ser destacados
os seguintes trechos:

Através das informações geradas pelo SISBR Analítico, se proporcionou o
uso da ferramenta “Painel de Negócios”, nesta os gerentes de negócios
conseguem visualizar todos os associados de sua carteira e realizar o
“giro” da mesma, gerando novos negócios com os associados (E2).
Os relatórios de provisões previstas e provisões ocorridas gerados pelo
SISBR Analítico são de suma importância para o processo decisório da
Cooperativa (E3).
Um dos novos processos é o acompanhamento dos associados que
possuem mais de 75% dos contratos liquidados, para que possam ser
ofertados novos contratos (E3, E4).
Tabela 18
Definição de novos processos, metas e estratégias a partir do SISBR Analítico
ENTREVISTADO
E1

FALA

“Ainda não. O planejamento estratégico do ano de 2016 não foi realizado
com base nas informações do SISBR Analítico”.
“No próximo planejamento estratégico (2017) poderemos utilizar
efetivamente as informações geradas pelo SISBR analítico para definição
das metas e estratégicas”.
E2
“Sim. Através das informações geradas pelo SISBR Analítico, se
proporcionou o uso da ferramenta “Painel de Negócios”, nesta os gerentes
de negócios conseguem visualizar todos os associados de sua carteira e
realizar o “giro” da mesma, gerando novos negócios com os associados”.
E3
“Sim, um exemplo é o incentivo ao uso aos canais de atendimento. Não
tínhamos como obter estas informações anteriormente. Agora
acompanhamos o indicador de utilização dos CA”.
“Os relatórios de provisões previstas e provisões ocorridas gerados pelo
SISBR Analítico são de suma importância para o processo decisório da
cooperativa”.
E4
“Sim, com o relatório analítico podemos trabalhar, por exemplo, com
associados que não possuem limites implantados, relatório de 75% de
liquidação, utilização dos canais de atendimento, entre outros”.
E5
“Sim. As informações chegam a tempo hábil ajudando nas tomadas de
decisões, sendo mais precisas e melhoramos a gestão da agência. Ex.:
canal de atendimento, módulo de cedente, domicílio bancário”.
E6
“Sim, com o SISBR Analítico é possível obter informações mais precisas,
com isso uma gestão assertiva”.
E7
“Sim, com o SISBR Analítico definimos, por exemplo, a oferta de crédito
aos associados com mais de 75% de liquidação de contratos”.
Fonte: elaborada pelo autor, com base nos dados da pesquisa.

101

Na sétima questão constatou-se que novos processos, metas ou estratégias
foram definidos a partir dos dados e informações obtidas do SISBR Analítico.
Com as informações disponibilizadas é possível acompanhar as metas traçadas.
Processos que antes não havia como realizar, como a medição do desempenho,
passaram a ser analisados.

Aa oitava questão teve por objetivo indagar os entrevistados se além dos dados,
informações e relatórios utilizados para tomada de decisão o SISBR Analítico é
utilizado para outras finalidades.

As respostas à oitava questão mostram que seis entrevistados relatam que, além
dos dados, informações e relatórios utilizados para tomada de decisão, o SISBR
Analítico também é utilizado para outras finalidades. Os entrevistados E2, E3, E4
asseguram que ele é utilizado no auxílio do acompanhamento das metas do
planejamento estratégico. O entrevistado E2 também destaca que “até o
momento estamos muitos satisfeitos com a ferramenta SISBR Analítico e temos
grandes perspectivas de evolução da mesma”.

Os entrevistados E5, E6 e E7 realçam que o SISBR Analítico ajuda no
acompanhamento das recuperações de crédito, provisionamentos e evolução
das operações. Para o entrevistado E5, o “SISBR também ajuda em quais ações
devem ser criadas e tomadas, ajudando nas recuperações e provisionamentos,
nas evoluções de operações de créditos das carteiras”.

Apenas o entrevistado E1 não respondeu à questão; este relatou que não utiliza
o SISBR Analítico para outras finalidades. Questão esta que se deve ao fato do
seu cargo de Diretor Financeiro, ter como principal atividade tomar as decisões
com base nos dados disponibilizados.
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Tabela 19
Uso do SISBR Analítico para outras finalidades
ENTREVISTADO
E1
E2

FALA
Não houve resposta.
“Sim. Além das informações utilizadas para tomada de decisões, o SISBR
Analítico é utilizado no auxílio do acompanhamento das metas”.
“Até o momento estamos muito satisfeitos com a ferramenta SISBR
Analítico e temos grandes perspectivas de evolução da mesma”.
E3
“Sim. Eles ajudam a acompanhar o desempenho das agências no que
tange o planejamento estratégico de metas e resultados, ajudam a
acompanhar a evolução das carteiras de crédito”.
E4
“Sim. Através do SISBR Analítico conseguimos acompanhar as nossas
metas do planejamento estratégico”.
E5
“Sim. SISBR também ajuda em quais ações devem ser criadas e tomadas,
ajudando nas recuperações e provisionamentos, nas evoluções de
operações de créditos das carteiras”.
E6
“Sim, o SISBR Analítico nos ajuda em todas ações que são tomadas.
Através dele é possível analisar as carteiras que ocorreram
provisionamento ou um crescimento”.
E7
“Sim. Através dele posso verificar as carteiras que ocasionaram maior
provisionamento, ou as que cresceram com rapidez e baixo índice de
inadimplência. Posso construir gráficos e elaborar curva de tendências”.
Fonte: elaborada pelo autor, com base nos dados da pesquisa.

A oitava questão demonstrou queos dados, informações e relatórios utilizados na
tomada de decisão também são utilizados para outras finalidades, entre elas o
acompanhamento de metas do planejamento estratégico, desempenho das
agências e evolução das carteiras de crédito.

Em síntese geral, destaca-se que a ferramenta de BI, SISBR Analítico, melhorou
a consistência e precisão das informações utilizadas para a tomada de decisões
no SICOOB Credisete. Essas informações passaram a ser disponibilizadas em
mais velocidade, permitindo aos gestores planejar, direcionar e reavaliar as
decisões. Apesar da grande quantidade de informações disponibilizadas pela
ferramenta, observa-se que existem informações necessárias para aprimorar a
tomada de decisão que ainda não são disponibilizadas. Esse fato é decorrente
do pouco tempo de implantação da ferramenta no SICOOB.

As informações disponibilizadas pelo SISBR Analítico, além de serem
efetivamente utilizadas no processo de tomada de decisão na cooperativa,
também são utilizadas no auxílio ao acompanhamento de metas e objetivos
traçados. Como a ferramenta ainda está em desenvolvimento e evolução para
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ampliação das informações a serem disponibilizadas para a tomada de decisão,
há grande expectativa por parte dos gestores de que a ferramenta ainda poderá
contribuir com o processo de tomada de decisão na cooperativa.
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5

Considerações Finais

Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar como a ferramenta de Business
Intelligence, SISBR Analítico, auxilia gerentes e gestores do SICOOB Credisete
no processo de tomada de decisões.

Buscando atender a este objetivo, foi realizada revisão da literatura tendo como
marco

teórico

os

temas

processo

decisório

(Choo,

2006;

Gomes,

2007;Harrison,1993; Mafra Pereira, 2011; Mafra Pereira et al., 2016), inteligência
competitiva (Cardoso, 2003; Gomes & Braga, 2004; Marósticaet al., 2014;
Starec, 2012), tecnologia da informação e sistemas de informação (Laudon&
Laudon, 2014; O´Brien& Marakas, 2013; Stair& Reynold, 2013; Turban&
Volonino, 2013) e business intelligence (Laudon& Laundon, 2014; O´Brien&
Marakas, 2013; Stair& Reynold, 2013; Turbanet al., 2009; Turban& Volonino,
2013). 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, a partir de um estudo de caso com abordagem qualitativa.

No primeiro objetivo específico procurou-se descrever as mudanças no SICOOB
Credisete após a implementação do sistema de BI. A partir das entrevistas
realizadas identificou-se que o processo de tomada decisão, antes da
implementação do SISBR Analítico, era realizado com base em informações
reunidas de diversos sistemas, sendo estas limitadas, sem muita confiança e não
detalhadas o suficiente para a correta tomada de decisão. A busca dessas
informações em vários sistemas tornava o processo lento e moroso,
inviabilizando a realização de análises mais complexas, perdendo em agilidade,
o que acarretava o andamento de novos negócios.

Após a implantação do sistema de BI, os gestores passaram a ter melhor
consistência e precisão nas informações. Elas são disponibilizadas com mais
velocidade, permitindo trabalhar de forma preventiva e estratégica. Os
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depoimentos comprovaram quea partir do SISBR Analítico é possível
acompanhar, trabalhar e explorar melhor os associados, focar no produto que
está em declínio, direcionar e reavaliar decisões que não surtiram resultados.

No segundo objetivo específico, procurou-se identificar os tipos de informações
demandadas pelos gerentes e gestores ao sistema de BI para a tomada de
decisão. Por meio das entrevistas realizadas, identificou-se que diversas
informações são demandadas pelos gestores para o processo de tomada de
decisão. Essas informações variam de acordo com a função exercida e nível
hierárquico dos gestores; as demandas do diretor financeiro são diferentes das
demandas dos gerentes de negócios.

Apesar da vasta quantidade de informação disponibilizada pelo SISBR Analítico,
os gestores relataram que ainda existem outros tipos de informações a serem
disponibilizadas para aprimorar a tomada de decisão. Entre as mais importantes
estão a reciprocidade dos associados, rentabilidade por gerente, rentabilidade
por carteira e informações detalhadas para cobrança e carteira de produtos dos
associados em outras instituições financeiras. Os gestores, para suprirem a falta
de algumas informações no SISBR Analítico, recorrem à junção de vários
relatórios, consulta a outros colaboradores e até à própria experiência já
adquirida.

No terceiro objetivo específico, procurou-se identificar o uso e a relevância das
informações disponibilizadas pelo sistema de BI para o processo de tomada de
decisão pelos gerentes e gestores. Por meio das entrevistas realizadas,
observou-se que as informações disponibilizadas pelo SISBR Analítico estão
sendo utilizadas efetivamente nos processos decisórios do SICOOB Credisete.
Os gestores as utilizam nas suas rotinas diárias, no planejamento das ações
estratégicas e no acompanhamento das metas. Após implantação do SISBR
Analítico, novos processos, metas e estratégias foram definidos.

A maioria dos gestores entrevistados declarou que novas ferramentas de gestão
e relatórios foram disponibilizadas a partir das informações. As informações
divulgadas pelo SISBR Analítico também são utilizadas para outras finalidades
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além da tomada de decisão. Elas auxiliam no acompanhamento de metas,
recuperação de crédito, provisionamento e evolução das operações.

Atualmente, este pesquisador é participante ativo na disponibilização das
informações para os gestores e responsável direto pela extração e criação de
relatórios para atender às demandas dos gestores do SICOOB Credisete. Diante
dessa posição, é importante ressaltar a grande importância do SISBR Analítico
nos processos decisórios da cooperativa. Após a sua implantação, os gestores
passaram a ter as informações mais detalhadas, confiáveis e em mais
velocidade. Ocorreu uma mudança na postura desses profissionais, que
passaram a demandar maior quantidade de informações apresentadas de
formas diferentes para facilitar a tomada de decisão. Apesar do pouco tempo de
início da utilização da ferramenta, foram obtidos importantes resultados e há
grandes perspectivas na evolução da ferramenta, tornando o processo decisório
no SICOOB Credisete mais objetivo.

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

5.1

Limitações da pesquisa

Pode-se citar como limitação desta pesquisa o reduzido número de
entrevistados. Porém, eles são os principais colaboradores que utilizam das
informações disponibilizadas pelo SISBR Analítico para o processo de tomada
de decisão. Eles são os usuários-chave e responsáveis pela tomada de decisão
em suas respectivas funções e áreas e, desta forma, não seria prudente nem
eficaz a realização de entrevistas com outros colaboradores.

Uma segunda limitação que pode ser destacada é que os resultados se referem
apenas à Cooperativa de Crédito de Sete Lagoas – SICOOB Credisete e não
podem ser generalizados para outras unidades do SICOOB.
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5.2

Recomendações

Os estudos aqui apresentados demonstram a importância da utilização de uma
ferramenta BI no processo de tomada de decisão pelos gestores e gerentes.
Vale destacar que as informações disponibilizadas pela ferramenta tornam o
processo decisório mais consistente, minimizando a ocorrências de decisões
inconsistentes.

Recomenda-se que as informações citadas pelos entrevistados e que ainda não
são disponibilizadas pelo SISBR Analítico sejam inseridas no BI para aumentar a
qualidade na gestão dos associados e melhoria na tomada de decisão. No
período da realização da pesquisa, o SISBR Analítico contemplava apenas
informações internas da cooperativa. Sugere-se também que sejam adicionadas
futuramente informações sobre o ambiente externo, com o intuito de gerar
análises sobre o mercado e sobre os principais e novos concorrentes. Também
se recomenda a realização de novos estudos sobre a utilização de ferramentas
de BI no processo de tomada de decisão em outras cooperativas do sistema
SICOOB e também em outros setores, além do cooperativismo de crédito.

Por fim, sugerem-se novos estudos sobre o tema e que eles possam ser
aprofundados de forma a explorar as questões do processo decisório utilizando
ferramentas de BI nas cooperativas de crédito frente às demais instituições
financeiras privadas e públicas.

5.3

Contribuições da pesquisa

Espera-se que esta pesquisa possa contribuir para a academia ao apresentar a
aplicabilidade do BI como ferramenta que auxilie na tomada de decisões,
ampliando as discussões sobre o processo decisório, inteligência competitiva e o
uso de tecnologias da informação na administração. Também se espera que esta
pesquisa se torne relevante em função dos benefícios que poderão advir de seus
resultados e proporcione significativa contribuição para a linha de pesquisa do
MPA/FPL, Inovação e Organizações, em especial para as pesquisas sobre
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processo decisório, inteligência competitiva e sistemas de informação do núcleo
gestão do conhecimento e inovação.

Para a unidade de análise desta pesquisa, o SICOOB Credisete, estima-se que
este trabalho ajude a mapear, avaliar e melhorar o uso de ferramentas de BI nos
seus processos de tomada de decisão.

Para o autor, este trabalho propiciou expressivo desenvolvimento pessoal e
profissional, em especial sobre a aplicabilidade de um sistema de BI, para auxílio
na tomada de decisão, além do entendimento dos processos decisórios e
entendimento e processos de negócio do SICOOB Credisete.
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Apêndices

Apêndice A - Roteiro semiestruturado para entrevistas qualitativas

Dados preliminares:
Nome:
Sexo:
Idade:
Função:
Tempo como colaborador na instituição:
Tempo como colaborador na atual função:
Formação: ( ) Graduado ( ) Pós-graduado ( ) Mestre ( ) Doutor

Objetivo específico 1: Mudanças geradas após implementação do sistema
de BI

1 – Antes da implantação do SISBR Analítico, como era o processo de tomada de
decisão no SICOOB Credisete?
(Explorar o processo decisório de cada entrevistado, considerando sua área de
atuação e as decisões estratégicas relacionadas à organização como um todo e
das quais o entrevistado participou antes da implantação do SISBR).

2 – Quais mudanças você observou nos processos de tomada de decisão no
SICOOB Credisete após a implementação do SISBR Analítico? Foram positivas
ou negativas?
(Explorar o processo decisório de cada entrevistado, considerando sua área de
atuação e as decisões estratégicas relacionadas à organização como um todo e
das quais o entrevistado participou após a implementação do SISBR).
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Objetivo específico 2: Tipos de informações demandadas pelos gestores
para a tomada de decisão

3 – Quais tipos de informações são demandados por você ao SISBR Analítico,
para os processos de tomada de decisão em sua área/competência de atuação?
(Explorar os tipos de informações demandadas pelo entrevistado ao SISBR
Analítico e se elas são entregues da forma e no tempo demandados).

4 – Há alguma informação que você gostaria de obter por meio do SISBR
Analítico para aprimorar os seus processos de tomada de decisão, mas que o BI
ainda não disponibiliza? O que sugeriria para a melhoria dos SISBR?

5

–

No

caso

do

SISBR

Analítico

não

disponibilizar

as

informações

adequadas/demandadas por você para seus processos de tomada de decisão,
qual estratégia você utiliza para tentar obtê-las?
(Explorar as fontes e meios utilizados pelo entrevistado para obter as informações
que não são disponibilizadas/entregues pelo SISBR).

Objetivo específico 3: Uso de informações geradas pelo sistema de BI no
processo de tomada dedecisão

6 – As informações geradas pelo SISBR Analítico têm sido utilizadas efetivamente
nos seus processos decisórios e do próprio SICOOB Credisete? De que forma?
Exemplifique.
(Explorar essa questão, tentando extrair exemplos da aplicação das informações
do SISBR nos processos decisórios não somente das áreas de atuação de cada
entrevistado, mas também do SICOOB Credisete).

7 – Novos processos, metas ou estratégias foram definidos a partir dos dados e
informações obtidas a partir do SISBR analítico? Se sim, quais?

8 – Além dos dados, informações e relatórios utilizados para a tomada de
decisão, o SISBR Analítico é utilizado para outras finalidades? Quais?
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Apêndice B – Autorização para o uso do nome da Instituição SICOOB
Credisete

