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RESUMO 

 

 

Para que a pequena empresa reaja a um crescente mercado competitivo e um 
cenário de globalização, se faz necessário uma transformação nas pequenas 
empresas tornando-as uma sociedade baseada na informação e no conhecimento, 
bem como fazendo com que a informação se torne uma ferramenta fundamental no 
processo inovativo destas organizações. Para que este novo ambiente ocorra, esta 
informação deve se valer da tecnologia adequada, a fim de produzir respostas de 
acordo com as necessidades da organização, de forma rápida e eficaz. Neste 
sentido o este estudo analisa um conjunto de técnicas, métodos e ferramentas para 
se montar um modelo de suporte a decisão estratégica que abranja toda esta 
tecnologia para a pequena empresa. O sistema desenvolvido se baseia em três 
ferramentas, sendo a primeira ferramenta, o On-Line Analytical Processing, a qual 
permite ao usuário realizar análises sofisticadas, gerando um maior conhecimento, 
do usuário, sobre os negócios da pequena empresa. A segunda ferramenta é o Data 
Warehouse, que irá incorporar além dos bancos de dados operacionais, os bancos 
de dados das informações gerenciais. A terceira ferramenta é o Data Mining que 
possibilita uma análise de dados que são armazenados, durante a existência da 
empresa, permitindo criar padrões, tendências, revelando perfis de comportamento 
de clientes, permitindo a pequena empresa adotar estratégias de seus negócios. Por 
fim é apresentada uma aplicação que parametriza a maneira que uma pequena 
empresa se comporta em relação ao seu mercado atual e ganhos futuro de mercado. 
 

Palavras-chave: Pequenas Empresas. Sistemas de Apoio à Decisão. Data 
Warehouse. On-Line Analytical Processing. Mineração de Dados. Business 
Intelligence. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

For the small business react to an increasingly competitive market and an 
environment of globalization, it is necessary a transformation in a small business 
making them into a society based on information and knowledge, and making the 
information becomes a fundamental tool in the innovation process in companies. For 
occurrence of this new environment this information should take advantage of 
appropriate technology, so it can produce responses according to the needs of the 
organization, quickly and effectively. In this sense, this study examines a set of 
techniques, methods and tools in order to be assembling a model that covers all this 
technology to provide the necessary support for small business. The developed 
system is based on three techniques. The first tool is the On-Line Analytical 
Processing that allows the user to perform sophisticated analysis, generating greater 
knowledge of the user, over the affairs of small business. The second tool is the Data 
Warehouse, which will include the operational databases and the database 
management information. The third tool is the Data Mining that allows an analysis of 
data that is stored during the existence of the company, enabling it to create patterns, 
trends, revealing customer’s profiles and behavior, allowing small businesses to 
adopt strategies for their businesses. And finally it is shown an application that will 
parameterize the way small business will behave in relation to its current market and 
future market gains. 
 

Keywords: Small Business. Decision Support Systems. Data Warehouse. On-Line 
Analytical Processing. Data Mining. Business Intelligence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 As micro e pequenas empresas 

 

A busca de um equilíbrio competitivo marca a historia das Micro e Pequenas 

empresas (MPEs) diante da supremacia de recursos das grandes organizações. Na 

disputa por novos mercados as MPEs utilizam do que pode ser chamado de suas 

maiores vantagens competitivas: a agilidade e a flexibilidade, contra as escalas de 

produção e estrutura operacional das grandes empresas. 

Para Longenecker (1997), as pequenas empresas se caracterizam pela fácil 

adequação às mudanças econômicas e além de oferecerem contribuições 

excepcionais na medida em que fornecem novos empregos, introduzem inovações, 

estimulam a competição, auxiliam as grandes empresas e produzem bens e serviços 

com eficiência. 

Segundo Westhead (2003), as MPEs são relevantes por atuarem diretamente 

na geração de empregos e de riqueza para as famílias. No Brasil, segundo o Serviço 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), tais empreendimentos 

correspondem a 20% do Produto Interno Bruto (PIB) e empregam mais da metade 

da população economicamente ativa (SEBRAE, 2004). 

Para Amato Neto (2007) são inúmeras as dificuldades e problemas, tanto de 

ordem financeira como técnica-organizacional e gerencial, que devem ser superadas 

pelas MPEs, a fim de que possam se tornar viáveis e competitivas, face à tendência 

de globalização das economias nacionais e regionais, principalmente no caso destas 

empresas atuarem de forma isolada em seus respectivos mercados. 

Não há unanimidade sobre a delimitação do segmento das micro e pequenas 

empresas, uma variedade de critérios para sua definição tanto por parte da 

legislação especifica, como por parte de instituições financeiras oficiais e órgãos 

representativos do setor, ora baseando-se no valor do faturamento, ora no número 

de pessoas ocupadas, ora em ambos (Quadro 1.1). 

Pinheiro (1996) classifica a pequena empresa devido um conjunto de 

características: 

 a empresa pertence a uma pessoa ou a um pequeno grupo; 

 o capital é financiado pelo seu proprietários; 
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 seu mercado de atuação é limitado geralmente ao local onde ela está 

situada; 

 geralmente administrada pelos proprietários, quando não, o poder de 

decisão ainda é dos proprietários; e 

 sua atividade produtiva não ocupa posição de destaque. 

 

Tabela 1.1 – Critérios adotados para enquadramento de micro e pequenas empresas no Brasil. 

Critérios de 

enquadramento 

Valor de receita Número de pessoas 

ocupadas 

Lei nº 9.841 de 05/10/1999 

Micro Empresas 

Empresas Pequeno Porte 

 

Até 244 mil 

De R$ 244 mil a R$ 1,2 

milhões 

 

Sebrae 

Micro Empresas 

Empresas Pequeno Porte 

  

Até 9 funcionários 

De 9 a 49 

BNDES (critério dos países 

do MERCOSUL) 

Micro Empresas 

Empresas Pequeno Porte 

 

 

Até US$ 400 mil 

De US$ 400 mil a US$ 

3,5 milhões 

 

Fonte: IBGE (2001). 

 

Já Druker (1981) apresenta que o parâmetro mais comum para a 

classificação de empresas é o numero de funcionários, explicando assim as 

mudanças na estrutura e no comportamento provocadas pelo aumento de 

funcionários. O tamanho não modifica a natureza ou os princípios de sua 

administração, somente afetando o tamanho de sua área administrativa, 

apresentando assim os estágios de uma empresa a partir de sua estrutura 

administrativa. 

Para a orientação deste trabalho, há a necessidade de usar uma classificação 

para caracterizar o porte das empresas, será usada a classificação do SEBRAE, que 

leva em consideração o número de pessoas ocupadas nas empresas. 

As MPEs se caracterizam em sua maioria por desenvolver atividades com 
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baixa intensidade de capital e com alta intensidade de mão-de-obra; Leone (1999) 

demonstra que existem três tipos de especificidades das MPEs: organizacionais, 

decisionais e individuais demonstradas na tabela 1.2. 

 

Tabela 1.2 – Quadro demonstrativo de especificidades. 

Especificidades 
Organizacionais 

Especificidades 
Decisionais 

Especificidades 
Individuais 

 pobreza de recursos; 

 gestão centralizadora; 

 situação extra-

organizacional 

incontrolável; 

 fraca maturidade 

organizacional; 

 fraqueza das partes no 

mercado; 

 estrutura simples e leve; 

 ausência de planejamento; 

 fraca especialização; 

 estratégia intuitiva; 

sistema de informações 

simples. 

 tomada de decisão 

intuitiva; 

 horizonte temporal de 

curto prazo; 

 inexistência de dados 

quantitativos; 

 alto grau de 

autonomia decisória; 

 racionalidade 

econômica, política e 

familiar. 

 onipotência do 

proprietário/dirigente; 

 identidade entre 

pessoa física e 

jurídica; 

 dependência perante 

certos funcionários; 

 influência pessoal do 

proprietário/dirigente; 

 simbiose entre 

patrimônio social e 

pessoal. 

Fonte: Leone (1999). 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) desenvolveu um amplo 

estudo (IBGE, 2003) sobre as características do modelo de gestão das MPEs, entre 

as principais estão: 

 baixo volume de capital empregado; 

 altas taxas de natalidade e mortalidade; 

 presença significativa de proprietários, sócios e funcionários com laços 

familiares; 

 grande centralização do poder decisório; 

 baixo emprego de tecnologias sofisticadas; e 

 baixo investimento em inovação tecnológica; 
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Ainda segundo Leone (1999) são características comuns às pequenas 

empresas: 

 a importância do papel do empreendedor – suas aspirações, motivações 

e seus objetivos pessoais; 

 o papel do ambiente – devem adaptar-se ao seu ambiente. Essa atitude 

não precisa ser necessariamente passiva, reativa; a empresa pode 

tentar mudar seu ambiente e constituir-se em rede; 

 a natureza da organização – funcionam como um espaço de 

transmissão aberto sobre o ambiente. As configurações possíveis são 

diversas, indo desde o artesanato até as estruturas ad doc; e 

 a natureza das atividades – elas escolhem, naturalmente, uma estratégia 

de especialização e apoiam-se sobre competências distintas e muito 

específicas. 

Canterle (2008) afirma que o desempenho das MPEs é relativamente melhor 

em mercados pequenos, isolados, despercebidos e que para parte destas MPEs a 

inovação tecnológica é fundamental para alcançar ou sustentar uma vantagem 

competitiva num mercado em acelerada transformação. 

Para o SEBRAE, as MPEs são a base da sustentação da economia nacional, 

respondendo por 21% do PIB e 60% da oferta de emprego. Segundo a FAMPEPAR 

- Federação das Micro e Pequenas Empresas do Estado do Paraná, estima-se que, 

de cada 100 empresas no Estado, mais de 90% são de micro, pequeno e médio 

porte. 

A competitividade das MPEs pode ser medida pela capacidade de formular 

estratégias que levem em conta a formação de parcerias entre as mesmas, 

fabricação de produtos ou serviços de qualidade, busca incansável da inovação 

tecnológica, aproveitamento das oportunidades de mercado com a otimização de 

seus pontos fortes e que tenham o atendimento e a satisfação do cliente como razão 

maior de sua existência. 

Silva (2000), ao demonstrar a ligação entre tecnologia e estratégia, afirma 

que, tecnologia e estratégia são importantes na criação e renovação de vantagens 

competitivas. Estes esforços de atualização são condicionados pelas características 

da atividade inovadora destas organizações. Ainda o mesmo autor explica a 

inovação no contexto empresarial, como sendo a utilização de novas ideias para 

melhorar os negócios, podendo ser utilizada pela empresa de forma individual ou em 
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parceira com outras organizações, podendo esta ter o caráter de criação de um 

produto ou serviço ou adaptar ideias de outras empresas nacionais ou 

internacionais. 

O processo inovativo é essencial para que a empresa continue a ser 

competitiva num mercado cada vez mais dinâmico, exigente e globalizado. As micro, 

pequenas e médias empresas que não estão voltadas para o mercado exterior, 

enfrentam hoje a concorrência de empresas de outros países, cujos produtos e 

serviços invadem o mercado nacional. Por isso ser tona vital a Micro e pequena 

Empresa, pois este processo não está limitado as empresas de alta tecnologia, 

basta que ponham em práticas ideias e métodos diferentes que resultem em 

melhorias em produtos, processos ou serviços. 

A inovação tecnológica é a razão de aplicação dos recursos técnicos e 

humanos; é uma atividade complexa iniciada com a geração de uma ideia que 

apresenta um problema, cuja solução leva a real utilização do novo produto ou 

serviço dotado de valor social ou econômico (MARQUIS e MEYERS apud 

KRUGLIANSKAS, 1996). 

O desenvolvimento de inovações tecnológicas é caracterizado pelos recursos 

que as MPEs possuam para inovar e desenvolver tecnologia; permitindo assim que 

seja inovadora e assumindo os riscos pelo pioneirismo. Após o domínio do 

conhecimento tecnológico de seu investimento de pesquisa e desenvolvimento 

(P&D) ela consegue gerar mudanças que causam impactos sobre o mercado e seus 

concorrentes. 

Schumpeter (1982) ressalta a importância da inovação e da P&D na 

rentabilidade de uma empresa no longo prazo, através da inovação seria possível 

obter uma mudança na essência da vantagem competitiva. 

Os avanços tecnológicos e empresas de todas as partes do mundo 

produzindo produtos e serviços semelhantes, atuando nos mesmos mercados, estão 

acirrando a competição. Esta disputa vem provocando fortes modificações nas 

últimas décadas e tendem a intensificar a competitividade entre as empresas em um 

espaço de tempo relativamente curto. 

As empresas que objetivam sobreviver a estes avanços têm que aprender a 

diferenciar seus produtos e serviços para atender os seus clientes, para isto a 

tecnologia da informação se torna uma grande ferramenta para que a empresa 

reconheça seu negócio e seu público, tornando-a fonte capaz de gerar 
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conhecimento para que a empresa tenha vantagem competitiva. 

Um grande número de empresas ainda está excluído ou longe de explorar 

todo o potencial das novas tecnologias. Estas empresas vêm sofrendo com a 

intensa concorrência nacional e internacional progressivamente que estão se 

instalando no mercado brasileiro, e as empresas que realizam esforços apenas 

pontuais, sem melhorias sistêmicas em seus modelos de gestão, não vão alcançar 

competitividade suficiente para enfrentar os novos desafios, que se renovam 

continuamente. Segundo o SEBRAE, em pesquisa realizada aponta que apenas 

10% das empresas de pequeno porte realizam pesquisas sobre as expectativas do 

consumidor o que para diversos autores consultados para elaboração deste trabalho 

é fundamental na introdução do processo de inovação e por consequência impede 

que empresa se torne competitiva, o estudo ainda destaca como motivos da não 

realização destas práticas as limitações financeiras e as deficiências gerenciais. 

Segundo Silva (2000), as crescentes transformações em tecnologia, nas 

ciências, nas relações internacionais, nos valores sociais e na estrutura econômica 

de mercado são algumas evidências da turbulência em que as organizações atuam 

e uma indicação do que deve ser esperado do futuro. 

A capacitação tecnológica da tem que ser vista como um processo dinâmico e 

inserido nas estratégias empresariais, que envolvem especificamente a decisão de 

adaptar ou adquirir tecnologia, seja ela capaz de alterar um produto, um processo ou 

impactar na cultura a fim de atender as necessidades apontadas pelo os clientes da 

organização. Pode-se entender a capacitação tecnológica como um conjunto de 

conhecimentos para elaborar, produzir e distribuir serviços e produtos de forma 

competitiva ou que tragam diferenciais competitivos para empresa seja ele em 

processos ou em métodos de gestão. 

Marques (1996) apresenta esta capacidade da inovação tecnológica como o 

desafio das organizações competitivas é o de criar novos produtos, serviços, 

processos e sistemas gerenciais num pensamento estratégico que tenha como 

sustentação a visão sistêmica, em relação às suas organizações, trazendo 

resultados efetivos para atingir a excelência no processo de gestão. 

Todos os autores pesquisados deixam bem claro a necessidade da pequena 

empresa inovar, por razões que vão da própria subsistência até a sua necessidade 

de ganhar novos mercados e de manter seus clientes atuais satisfeitos. Esta 

necessidade está intimamente ligada ao ciclo de vida de um determinado produto 
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e/ou serviço que ainda os mesmos autores passam por diversas fases durante sua 

existência, os quais consistem em: desenvolvimento; introdução; crescimento; 

maturidade e declínio. A Figura 1.1 demonstra o ciclo evolutivo de um produto. 

 

 

Figura 1.1 – Demonstrativo do ciclo de vida de um produto. 

 

Kotler (1998) afirma que durante o estágio da introdução observa-se um lento 

crescimento das vendas após o lançamento do produto, entretanto, os gastos 

envolvidos nesse processo são altos, o que pode influenciar os lucros. Quando 

ocorre uma rápida aceitação do produto no mercado, isso é refletido por meio de 

uma melhoria substancial do lucro, correspondendo ao período de crescimento. No 

período da maturidade, observa-se um declínio no crescimento das vendas tendo 

em vista a aceitação conquistada pelo produto junto à maioria dos clientes 

potenciais. Já durante o declínio, observa-se uma considerável queda nas vendas e 

o desaparecimento dos lucros. 

Para os autores pesquisados a inovação está diretamente ligada a 

capacidade competitiva das empresas, esta inovação tem por função atribuir novas 

características aos seus produtos/serviços, existentes ou não, que possam resultar 

em benefícios extras para os clientes, prolongando a permanência do produto no 

mercado consumidor e, não permitindo que ele fique obsoleto. 

Os esforços de atualização tecnológica das MPEs, por sua vez, são 

condicionados pelas características da atividade inovadora destas empresas. A 

capacidade inovadora das MPEs depende de vários fatores, relacionados à 

organização do setor e ao sistema de inovações no qual elas se encontram. 

 

1.2 A inovação tecnológica no Estado do Paraná 
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Assim como o Sistema Nacional de Inovações o sistema paranaense foi 

sendo estruturado em etapas distintas. O principio do sistema regional de inovação 

paranaense teve início a partir de 1942 com a criação do Instituto de Biologia e 

Pesquisas Tecnológicas, que mais tarde viria a ser o Instituto Tecnológico do Paraná 

– TECPAR. 

No início dos anos 70 ganha corpo na orbita federal e estadual a percepção 

de que Ciência e Tecnologia (C&T) são elementos tanto para soberania e para 

estratégia nacional. Os governos federal e do Estado do Paraná induzem a 

fomentação de tais atividades como a criação de novos Institutos como o IAPAR, 

fundado 1972, Instituto Agronômico do Paraná e em 1975 a implantação no Paraná 

pela EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, do Centro Nacional 

de Pesquisa de Soja e do Centro Nacional de Pesquisa Florestal (PASSOS, 1998). 

Além do Governo do Paraná, outras instituições públicas e privadas procuram 

articular, integrar e buscar apoio junto aos órgãos de C&T do Governo Federal para 

ampliar sua base científico tecnológica localizada no Estado, apoiando-se nas 

estatais como a COPEL. Destaca-se a criação do LACTEC – Instituto de Tecnologia 

para o Desenvolvimento, o CITPAR - Centro de Integração de Tecnologia do 

Paraná, CITS- Centro Internacional de Tecnologia de Software e a Fundação 

Araucária. 

 Centro de Integração de Tecnologia do Paraná - O CITPAR é uma 

sociedade civil, de direito privado, sem fins lucrativos, criada em 1985 

com o objetivo de promover o desenvolvimento tecnológico-industrial 

das empresas paranaenses. Isso é feito pela integração dos diferentes 

agentes públicos e privados, universidades, centro de estudos e 

pesquisas, e também pela execução de projetos e programas, 

atualização de informações técnicas e científicas, bibliografias 

especializadas e capacitação de recursos humanos no Brasil e no 

exterior. 

O apoio ao desenvolvimento tecnológico das empresas é o objetivo 

básico de atuação do CITPAR. Suas ações se processam em: 

o assessoria tecnológica de peritos nacionais e estrangeiros; 

o auxílio necessário à infraestrutura de pesquisas e desenvolvimento; 

o cooperação empresarial; e 

o proposição, elaboração, execução e coordenação de projetos 
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nacionais e internacionais de indução à inovação tecnológica. 

Suas atividades são supervisionadas por um Conselho Deliberativo 

formado por representantes dos segmentos empresariais, governo 

estadual, universidades e centros de pesquisa. 

 Centro Internacional de Tecnologia de Software - O CITPAR é uma 

sociedade civil, de direito privado, sem fins lucrativos, criada em 1992 

com o objetivo de integrar ensino, pesquisa, desenvolvimento e negócios 

na área de Tecnologia da Informação, comprometida com resultados e 

criação de produtos e serviços para clientes e comunidade, valorizando 

seu capital humano e contribuindo para o bem estar social. O CITS atua 

em três grandes áreas: Pesquisa e Desenvolvimento; Consultoria e 

Inovação; e Educação Continuada. 

 Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento - é um centro de 

pesquisa tecnológica, sem fins lucrativos, autossustentável, que por 

meio de soluções tecnológicas contribui e promove o desenvolvimento 

econômico, científico e social, preservando e conservando o meio 

ambiente. 

Como entidade autossustentável, o LACTEC obtém recursos pela venda 

de projetos de Pesquisa e Desenvolvimento e de outros serviços 

tecnológicos. 

Foi certificado, no ano 2000, pelo Ministério da Justiça, através da Lei 

9.790, como O.S.C.I.P. (Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público), que lhe permite, dentre outros desenvolvimentos, o de parceria 

com o setor público através da dispensa do processo licitatório. 

 Fundação Araucária - A Fundação Araucária de Apoio ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná ampara a formação 

de recursos humanos do Estado do Paraná. Seus recursos financeiros 

têm origem no Fundo Paraná, que destina 2% da receita tributária do 

Estado ao desenvolvimento científico e tecnológico. Desse percentual, 

até 30% são destinados à Fundação. 

Para a consecução de seus objetivos à Fundação Araucária, 

individualmente, ou em parceria com outros órgãos financiadores, 

compete: 

o amparar a pesquisa e a formação de recursos humanos, visando o 
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desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social do 

Estado do Paraná; 

o apoiar, total ou parcialmente, bolsa-auxílio, projetos, programas ou 

investimentos em unidades ou pólos de pesquisa ou de 

desenvolvimento científico e tecnológico; 

o cadastrar, organizar e manter atualizados sistemas de informações 

sobre entidades, projetos, programas, recursos humanos, 

laboratórios, serviços e equipamentos que atuem ou sejam 

aplicados em áreas compatíveis com seus objetivos sociais, a fim 

de obter colaboração, cooperação e otimizar investimentos nessas 

áreas; 

o promover estudos sobre o desenvolvimento e inovações científicas 

e tecnológicas e sua aplicação, para identificação de setores que 

deverão ser priorizados, bem como sobre intercâmbio nacional e 

internacional e formação de pesquisadores nas áreas priorizadas; 

o desenvolver atividades de identificação, negociação, captação e 

atração de investimentos, para aplicação em setores compatíveis 

com seus objetivos sociais; 

o promover, fomentar e subvencionar a publicação de estudos, 

pesquisas e outros documentos, ações, projetos ou programas, 

que auxiliem na ampla difusão de conhecimentos necessários ao 

desenvolvimento científico e tecnológico; 

o monitorar, buscar a otimização e fiscalizar os recursos aplicados 

nas suas áreas de interesse, tanto de suas próprias fontes quanto 

de terceiros; e 

o Alinhar-se com os objetivos da Política Estadual de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná, 

priorizando suas ações de acordo com essa Política. 

Varias outras instituições públicas e privadas foram criadas compondo o 

sistema de inovação paranaense gerando esforços na área de pesquisa cientifica, 

difusão tecnológica e prestação de serviços. 

Fica bem claro diante do material exposto que a capacidade de inovar das 

organizações é o grande diferencial competitivo que surge. O presente trabalho 

aborda esta questão, focalizando a Tecnologia da Informação (TI) como uma 
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ferramenta de apoio a decisão por uma inovação para aumento de sua 

competitividade das micro e pequenas empresas no estado do Paraná. 

 

1.3 Objetivos 

 

O objetivo geral desse projeto é contribuir para a melhoria da competitividade 

de micro e pequenas empresas. Para isso foram traçados os seguintes objetivos 

específicos: 

 levantar o papel da Tecnologia da Informação nas organizações; 

 inter-relacionar, teoricamente, a Tecnologia da Informação e as 

empresas de pequeno porte; 

 analisar estudos sobre as micros e pequenas empresas no Paraná e a 

tecnologia de informação; 

 apresentar a Tecnologia da informação como uma ferramenta de apoio a 

decisão para micros e pequenas empresas; e 

 implementar este projeto frente a um quadro de inovações tecnológicas 

utilizadas pelas instituições atualmente, oferecendo as micro e pequenas 

empresas uma ferramenta de apoio no processo de tomada de decisão, 

fazendo com isso ela corra menos riscos se tornando mais competitiva. 

 

1.4 Justificativa 

 

O trabalho aqui apresentado não pretende se tornar modelo único de 

avaliação das MPEs, mas apresentar os conceitos envolvidos para uma análise da 

produtividade, e da inovação tecnológica como estratégia competitiva de Micro e 

Pequenas Empresas. 

Diante de uma conjuntura econômica mundial marcada por profundas 

transformações cujas mudanças ocorrem de forma imprevisível, incessante e 

incontrolável, as MPEs vêm sofrendo pressões do mercado competidor e de seu 

consumidor de serviços/produtos, que mais bem informado o questiona, exigindo um 

produto/serviço cada vez mais rápido e eficiente. 

Em contrapartida estas dificuldades as MPEs se apresentam com vantagens: 

agilidade, capacidade de adaptar a novos cenários, e uma velocidade no 
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atendimento das necessidades do mercado consumidor. 

A principal preocupação das MPEs e com o seu futuro, ou seja, com sua 

sobrevivência, na medida em que o ambiente em torno das MPEs se torna cada vez 

mais competitivo a informação se torna um importante diferencial competitivo. E 

necessitando deste diferencial ela busca ter seus dados mais organizados, pois de 

nada vale uma grande massa de dados que seja possível gerar as informações 

necessárias que auxiliem a tomada de decisão da MPEs. A fim de agilizar este 

processo que permita uma melhor seleção destes dados surgiram diversas 

ferramentas que eliminam redundâncias, verificam consistências e tornam estas 

informações acessíveis aos diversos níveis da organização. Não obstante destas 

necessidades as MPEs enfrentam uma série de problemas para encontrar uma 

solução ideal devido a uma série de fatores que vão desde a limitação de recursos 

financeiros e técnicos. 

Neste contexto, o trabalho visou à criação de uma ferramenta para realização 

do processo de extração, transformação e carga dos dados contidos pré-existentes 

na organização e o acesso a fontes externas de dados o que viabiliza as 

comparações, auxiliando na superação de dificuldades, apoiando o processo de 

tomada de decisão limitando os riscos a organização. 

O método de pesquisa utilizado para desenvolvimento deste trabalho é o 

estudo de caso, e como tal suas conclusões podem apenas subsidiar reflexões 

sobre o mesmo tema. 

 

1.5 Revisão bibliográfica 

 

Com a disputa existente hoje no mercado atual, as MPEs necessitam de mais 

informações do que no passado para obter o sucesso, para que isso ocorra é 

necessário que as MPEs conheçam seus clientes e suas necessidades, de seus 

processos e das tecnologias aplicada neles sendo primordial que estas informações 

sejam conhecidas antes que seus concorrentes. Estas informações se tornam 

importante ferramenta na hora de tomar decisões com base nisso as organizações 

começaram a garimpar estas informações a partir de dados de fontes internas ou 

externas, fazendo as operações necessárias para obter qualidade nestes dados e os 

armazenando. 

Se for olhado para o passado pode-se notar que o processo de tomada de 
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decisão baseada no cruzamento de informações (natureza, vida em sociedade, 

costumes, etc.) não é recente, e mais, este processo não é exclusivo dos seres 

humanos. Este é um dos pilares dos conceitos do BI. Mas estes métodos eram 

apenas passados de geração em geração sem aplicação de recursos tecnológicos, 

isso só se deu entre trinta e quarenta anos atrás onde os computadores eram 

gigantescos ocupando salas inteiras, tornando quase impossível para as empresas 

possuírem este recurso e também perceber que este poderia uma fonte geradora de 

informações tão importantes no processo de tomada de decisão. 

De acordo com Keen e Scott Morton (1978), o conceito de suporte à Decisão 

evoluiu de duas principais áreas investigacionais: Estudos Teóricos da Tomada à 

Decisão Organizacional (desenvolvido no Carnegie Institute of Technology) nos 

finais da década de 50, e Técnicas de Trabalho em Computadores Interativos 

(desenvolvido no Massachusetts Institute of Technology) nos anos 60, apenas a 

meio dos anos 70 os Sistemas de Suporte à Decisão se tornaram uma área de 

investigação independente. 

É na década de 70 que surgem as tecnologias de gerenciamento de dados 

(armazenamento e acesso), entre eles podemos citar DASD (Direct Access Storage 

Device), e SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados). Com uma melhor 

forma de gerenciar os dados, e tendo um acesso melhor as organizações 

começaram a utilizar estas informações para seus processos, e com o surgimento 

das ferramentas de BI, estas informações passam a auxiliar processos mais 

importantes da organização dando apoio aos gestores na tomada de decisões 

baseados nos bancos de dados existentes na organização. 

É nesta fase que BI assume a forma conhecida hoje, estes produtos eram 

disponibilizados pelos analistas de negócios e se caracterizava pela necessidade de 

uma intensa programação e falta de flexibilidade na disponibilização da informação. 

Quando se fala em BI está se referindo ao processo de coleta, organização, análise, 

compartilhamento e monitoração de informações que oferecem suporte a gestão das 

organizações. 

Nos anos 80 as corporações desenvolveram as habilidades de acessar seus 

dados e explorar suas informações, tornando-as aptas para análise e possibilitando 

a criação de cenários, percepções e entendimentos a seu respeito, o que as permite 

incrementar e tornar mais pautada em informações a tomada de decisão. Wu (2008) 

afirma que nesta fase que surgem os EIS (Enterprise Information System) ou 
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Sistema de informação gerencial que tem como obejtivo apoiar o gestor no processo 

de tomada de decisão. Ainda segundo o mesmo autor estas aplicações são 

caracterizadas como sistemas de consultas pré-definidas que acessam as bases de 

dados da organização. Estas consultas eram elaboradas por analistas de sistemas 

que utilizavam linguagem de banco de dados o SQL (Structured Query Language) 

para acesso as bases de dados, isto restringia a criação de novas consultas pois os 

usuarios dependiam dos técnicos. Wu (2008) aponta a evolução técnica dos EIS e 

surgimento dos DSS (Decision Support Systems), na década de 90, que se 

caracteriza pelo uso intensivo de recuros gráficos e torna mais interativo devido a 

geração automática das consultas SQL, o que diminuiu a dependência de técnicos 

de informática. 

Laudon (1999) apresenta que os atuais sistemas de BI são compostos por um 

front-end e um back-end, e afima que os front-ends são compreendidos por um 

conjunto de ferramentas visuais que evoluíram a partir do EIS e DSS, e são estes 

front-ends utilizados pelos usuários para elaboração de relatórios e consultas. 

Compreende-se pelo back-end os bancos de dados e armazéns de dados. 

Com o surgimento de novas tecnologias e da Internet, o BI tornou-se ainda 

mais importante, pois as organizações desenvolveram uma plataforma unificada 

para distribuir de forma facilitada a informação, aos tomadores de decisões dentro e 

fora do seu espaço (empregados, fornecedores, parceiros de negócio e clientes). 

As organizações passaram a recolher informações com o objetivo de 

entender melhor o mercado que disputam monitorando as necessidades dos 

consumidores e as inovações dos concorrentes com estas informações possibilitam 

uma melhor análise de mercado, e fornece subsídios para tomada de decisão 

tornando as organizações mais ágeis e competitivas. A medida que as organizações 

acumulam dados e transformam em informações e em conhecimento estas ganham 

uma sustentação na sua vantagem competitiva, de tal forma que este conhecimento 

se torna um diferencial para competir em determinados mercados. 

Para Laudon (1999) através do uso destes dados e de ferramentas de TI, é 

possível para as organizações detectar tendências e tomar decisões no tempo 

preciso. Segundo os autores ainda este é o principal papel do BI que através de 

ferramentas específicas, ou seja, software, apoiam os gestores na tomada de 

decisão usando a os dados. 

Em seu artigo Prates (2004) coloca da importância da escolha correta do 
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conjunto de hardware e software e também ressalta o cuidado no tratamento de 

dados, não dar a importância necessária a esta fase pode fazer que o projeto do BI 

se torne um grande fracasso. 

Outro ponto fundamental segundo GoldSchimidt (2005), é o alinhamento do 

projeto de BI ao de Knowledge Management (gestão do conhecimento), o 

conhecimento da organização não se limita a dados e documentos, mas também 

existem os processos e principalmente as práticas vivenciadas pela organização. 

Em contrapartida estudos elaborados pela IDC (International Data Corporation, 

2008) apontam que 56% das organizações possuem de 2 a 9 sistemas de fontes de 

dados, e 20% possuem de 10 a 24. Esta grande movimentação de dados e a 

necessidade de agilidade e redução dos tempos para a tomada de decisão geram 

alguns desafios de acordo com o estudo, o primeiro deles seria disponibilizar 

informações precisas e relevantes, no tempo certo para as pessoas certas. 

Um artigo publicado pela ComputerWorld (2008) apresenta as tendências de 

BI levando em consideração a quantidade de dados externos e internos produzidos 

pelas organizações, todos estes recursos tem só objetivo é de ganhar vantagem 

competitiva automatizando os processos de tomada decisão com o uso de soluções 

de tecnologia. Destaca ainda do aparecimento de soluções open source, ou seja, 

são plataformas de código aberto. Os benefícios apontados pelos desenvolvedores 

da plataforma e a uma comunidade ativa e crescente de Java que busca oferecer 

maiores capacidades nas soluções de BI. 

Vários autores pesquisados preveem para o futuro da tecnologia BI é um 

conjunto de soluções que apresentará um resultado mais qualificado e em tempo 

real, utilizando a tecnologia da internet possibilitando uma maior agilidade no 

processo decisório de acordo com as necessidades das organizações. 

Os mesmos autores garantem que as vantagens que advêm da utilização 

destas soluções têm a ver com o acesso a informação de qualidade que permita que 

as empresas conheçam melhor a sua realidade, quer seja interna, quer seja voltada 

para o exterior, permitindo-lhes obter indicadores preciosos para melhorar o 

desempenho da sua atuação e a inovação tão necessária ao seu crescimento. 

Os resultados da aplicação desta tecnologia possibilitam a visualização e em 

modo gráfico e de forma simples os resultados das atividades da organização, bem 

como a capacidade de obter indicadores de gestão, são outras das grandes 

vantagens que estas soluções trazem às organizações. 
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1.6 Estrutura da dissertação 

 

No sentido de atingir o objetivo geral, que consiste em demonstrar os 

conceitos envolvidos no processo de tomada de decisão apoiado na tecnologia da 

informação e discutir a aplicabilidade por meio de um estudo de caso em uma 

pequena empresa, estruturou-se o presente trabalho em cinco capítulos, além deste 

capítulo inicial. 

No capítulo 2 apresentam-se os conceitos relevantes para os conceitos da 

tecnologia da informação. 

O capítulo 3 presta-se ao conceito do Business Intelligence (BI), assim como 

as tecnologias de suporte ao processo de tomada de decisão. 

O capítulo 4 dedica-se ao estudo de caso da aplicabilidade da medição dos 

indicadores propostos numa pequena empresa de produtos químicos. 

No capítulo 5 encontram-se as principais conclusões da dissertação e as 

recomendações para o estabelecimento de programas de pesquisa futuros de forma 

geral. 
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2 TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

 

Antes de iniciar o estudo de como a aplicação de tecnologia e de sistemas de 

informação podem apoiar o processo decisório de MPEs é importante que se 

entenda este conjunto de tecnologias. Dessa forma será apresentado neste capitulo: 

 Tecnologia de informação – onde será apresentada sua conceituação e 

sua evolução histórica suas oportunidades e desafios; 

 Sistemas de Informação - também serão apresentadas sua conceituação 

e sua evolução histórica, os tipos de sistemas de informação e dois dos 

mais comuns sistemas de informações encontrados nas organizações. 

 

2.1 Tecnologias da informação 

 

Meirelles (1994) afirma que o termo TI (tecnologia de informação) vem em 

substituição a termos como “Processamento de Dados” e/ou “Sistemas”; definindo 

assim a TI como a tecnologia que utiliza computadores para tratar, armazenar, 

recuperar, transmitir informações. 

Fazendo um levantamento histórico, a (TI) mostra-se com mudanças 

significativas em períodos não muito grandes. 

Com base na figura 2.1, Davenport (1988) aponta que a TI foi introduzida nas 

organizações de forma sistêmica a partir década de 50; alterando radicalmente a 

forma de sua operação assim como seus produtos e a forma de comercialização. 
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Figura 2.1 - Quadro demonstrativo da evolução da Tecnologia da Informação. 

 

Furlan (1994) divide ambiente da TI em oportunidades e desafios conforme 

Tabela 2.1. 

 

 

 

 

 

Tabela 2.1 – Ambiente da Tecnologia de Informação. 
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OPORTUNIDADES DESAFIOS 

Múltiplas opções de tecnologias Mudanças rápidas e contínuas 

Usuários esclarecidos Credibilidade do pessoal de sistemas 

Oportunidades viáveis de 

produtividade 

Compreensão limitada dos executivos 

Custos decrescentes Complexidade crescente 

 

Para Rezende (2000) a Tecnologia da Informação (TI) é um conjunto de 

recursos não humanos dedicados ao armazenamento, processamento e 

comunicação da informação, e a maneira como esses recursos estão organizados 

num sistema capaz de executar um conjunto de tarefas. A TI não se restringe a 

equipamentos (hardware), programas (software) e comunicação de dados. Existem 

tecnologias relativas ao planejamento de informática, ao desenvolvimento de 

sistemas, ao suporte ao software, aos processos de produção e operação, ao 

suporte de hardware. 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 informações. 

Yong (1992) define a TI como uma convergência de diversas correntes de 

desenvolvimento tecnológico, incluindo microeletrônica, ciência da computação, 

telecomunicações, engenharia de software e análise de sistemas. 

Para Albertin (1999), somente a partir da década de 80 a TI deixou de ser 

simplesmente técnico também tendo um foco no negócio da organização. As 

constantes mudanças TI deve-se a mudança constante das organizações; 

mercados; competitividade que necessita de uma nova abordagem desta tecnologia. 

Essas evoluções permeiam processos, gestões, produtos e serviços em largo 

espectro, e esta, é uma referência essencial dentro das empresas que buscam 

aumentos de eficiência e eficácia, assim como de competitividade (MARCOVITCH, 

1997). 

Benamati e Lederer (1998) colocam que a TI tem ocupado um papel 

estratégico em muitas organizações, fazendo que TI se torne uma ferramenta 
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fundamental para operação da organização aumentando a importância da TI dentro 

das organizações. 

Torquato e Silva (2000), ao esclarecerem a ligação entre TI e a estratégia, 

afirmam que na criação e renovação de vantagens competitivas, fatores necessários 

à sobrevivência das empresas, a tecnologia surge como um elemento-chave na 

busca de peculiaridades que as distingam favoravelmente de seus concorrentes, 

possibilitando assim às organizações regular as necessidades e as realidades da 

organização dando assim a vantagens competitivas utilizando ferramentas da TI. 

Para que isso ocorra é fundamental gerenciar a implantação das ferramentas 

assim como medir os impactos na organização; demonstrando assim que a TI não 

pode ser vista como apoio, mas também como agente de mudanças causando 

impactos na cultura organizacional, na estratégia e nos processos organizacionais 

(FURLAN, 1994). 

No atual cenário reforça-se o papel relevante da TI, facilitando aos gestores a 

elaboração de estratégias assim como geração de cenários podendo proporcionar 

vantagem competitiva para as organizações, tais como: 

 redução de custos; 

 mudar o relacionamento como os fornecedores/compradores; 

 criar novas oportunidades de negócios; 

 criar diferenciação; e 

 adicionar valor, continuamente, aos produtos e serviços da empresa 

(FERNANDES e ALVES, 1992). 

Verifica-se que diversos autores classificam as vantagens da utilização da TI 

desde estratégicos, informacionais e até transacionais fazendo com que TI esteja 

dentro de um processo integrado dentro da organização fazendo cada vez mais 

conexões internas e externas instrumentalizando o acesso de informações, 

melhorando a comunicação (intra e interdepartamental) entre os funcionários das 

organizações e com os clientes e fornecedores. 

 

2.2 Sistemas de informação 

 

Laudon e Laudon (1999), caracterizam Sistemas de Informação (SI) como 

"tecnicamente são como um conjunto de componentes inter-relacionados que 
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coletam, processam, armazenam e distribuem informação para a tomada de 

decisões, coordenação e controle em uma organização”. Afirmam ainda que SI 

baseiam na TI, pois estão baseados em definições de dados e procedimentos de 

coleta, armazenamento, processamento e distribuição de informação. As principais 

funções do SI, conforme demonstrado na figura 2.2, são: 

 Entrada: atividade de captar e juntar os dados primários (manual ou 

automática). 

 Processamento: conversão ou transformação dos dados em saídas 

úteis. Pode envolver cálculos, comparações, tomadas de ações 

alternativas e armazenagem de dados para ações futuras. 

 Saída: envolve a produção de informações úteis, geralmente na forma 

de documentos, relatórios e dados de transações. 

 Feedback: saída utilizada para fazer ajustes ou modificações nas 

atividades de entrada ou processamento. 

 

 

Figura 2.2 - Funções de um sistema de informação. 
Fonte: Laudon e Laudon (1999). 

 

SI são formados pela combinação estruturada de vários elementos, a saber: a 

informação (dados), os recursos humanos (pessoas que tem acesso as 
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informações), as tecnologias de informação e as práticas de trabalho, organizados 

de tal modo a permitir o melhor atendimento dos objetivos da organização 

(PRATES,1994). 

Cautela e Polloni (1996) apresentam os SI como um conjunto de elementos 

interdependentes (subsistemas), logicamente associados, para que de sua interação 

sejam geradas informações necessárias à tomada de decisões. 

Estes componentes interdependentes trabalham juntos para coletar, 

recuperar, processar, armazenar e distribuir informação com a finalidade de facilitar 

o planejamento, o controle, a coordenação, a análise e o processo decisório nas 

organizações, pois contêm informações sobre pessoas, lugares e coisas de 

interesse, no ambiente ao redor da organização e dentro da própria organização 

(LAUDON e LAUDON, 1999). 

Laudon e Laudon (1999) apontam que os SI podem estar contidos a partir de 

três dimensões: 

 humana - à medida que as pessoas interagem com os sistemas, 

alimentando-os com dados; 

 organizacional - à medida  que a cultura da empresa e o ambiente em 

que a mesma se insere afetam o delineamento dos sistemas de 

informações; 

 tecnológica - à medida que é preciso selecionar a tecnologia adotada 

para entrada, saída, processamento e armazenamento da informação. 

Para Prates (1994), o gerenciamento dos SI, é uma combinação estruturada 

de TI (procedimentos; recursos humanos e informação) organizados como 

componentes conectados, para desta forma atingir os objetivos da organização. 

SI auxiliam as organizações a alcançar grandes eficiências pela 

automatização de partes dos processos; agregando uma nova função dentro da 

organização, se tornando uma ferramenta estratégica permitindo criar e mudar os 

objetivos, políticas, produtos, serviços, operações internas ou relações com o 

ambiente das organizações e no interior dela. 

Para Laudon e Laudon (1999); SI eficaz é aquele que apresenta as três 

dimensões humana, organizacional e tecnológica. Sendo sua função a de responder 

as necessidades organizacionais apresentadas pelos ambientes interno e externo. 
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Embora possa haver muitas maneiras de categorizar os SI, uma forma 

interessante é apresentada por Laudon e Laudon (1999) conforme demonstrado na 

figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3 - Tipos de Sistemas de Informações. 
Fonte: Laudon e Laudon (1999). 

 

2.2.1 Sistemas de informações transacionais 

 

Esses SI são também identificados pela expressão "Electronic Data 

Processing" (EDPs), e eles são necessários para o controle operacional das 

organizações e tipicamente armazenadores de dados e processadores de 

transações, ou seja, são redes de procedimentos rotineiros que servem para o 

registro e processamento das transações correntes (TOM 91). 

Para Rezende (2003), o sistema de informação transacional estabelece 

rotinas diárias necessárias para elaboração dos negócios da organização. As 
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principais funções e características desses sistemas são: 

 coletar, via digitação, os dados existentes nos documentos operacionais 

das organizações, validando-os; 

 armazenar esses dados em meio magnético; 

 ordenar ou indexar esses dados, de modo a facilitar o acesso a eles; 

 permitir consultas, on-line ou em batch, aos dados, detalhados ou 

agregados, que permitam retratar diferentes aspectos das operações; 

 possibilidade de criar relatórios detalhados, lista sumário; e 

 pode ser utilizado por todos níveis de execução da empresa. 

Sistemas de Informações Transacionais tem por função manipular os dados 

que são inseridos e/ou retirados da base de dados da organização e são utilizados 

no nível operacional das organizações. Embora estes sistemas estejam limitados ao 

controle de informações, estes também geram informações para tomada de decisão; 

porem não o torna em um Sistema de Apoio a Decisão. 

 

2.2.2 Sistemas de automação de escritórios 

 

Para Laudon e Laudon (1999), os sistemas de automação de escritórios se 

caracterizam por manipular e gerenciar documentos por meio de processadores de 

texto, imagem e comunicação por meio de correio eletrônico ou videoconferência. 

Estes sistemas são projetados para aumentar a produtividade das organizações 

dando suporte às atividades de coordenação e comunicação. 

 

2.2.3 Sistemas de trabalhadores do conhecimento 

 

Laudon e Laudon (1999) apresentam os sistemas de trabalhadores do 

conhecimento destinado a profissionais reconhecidos (médicos, engenheiros, 

cientistas, entre outros) que promovem a criação de novos conhecimentos e a 

disseminação na organização. As características que refletem as necessidades 

desses trabalhadores: 

 recursos gráficos; 

 ferramentas analíticas; 

 gerenciamento de documentos. 
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2.2.4 Sistemas de apoio para executivos 

 

A TI vem assumindo um papel estratégico vital na empresa moderna, 

independentemente do tamanho e do tipo da organização. A dificuldade na 

integração entre os sistemas não permite o fluxo de informações mais relevantes 

dos diversos sistemas para o nível decisório, para o processo de tomada de 

decisões (ROSINI, 2001). 

Minear (1991) apresenta Sistemas de Apoio para Executivos (SAE) como 

uma ferramenta de software sofisticada para integrar, processar e apresentar dados 

para executivos em uma maneira fácil de aprender e em um formato altamente 

amigável ao usuário. Um SI para Executivos integra e apresenta dados, mas 

tipicamente não cria dados. 

Rosini (2001) descreve o Sistema de Informações para Executivos utiliza a 

base de dados gerados SPT e nas informações disponíveis no SIG e nas fontes 

externas é possível gerar um sistema de informação dirigido para a alta gerência. 

Laudon e Laudon (1999) corroboram com Minear (1991), descrevendo SAE como 

um entregador de informações que atende as necessidades de altos gerentes. 

A Tabela 2.2 traz um resumo das características do SAE, comuns entre os 

autores citados. 

 

Tabela 2.2 - Características do SAE. 

Drill Down Possibilitar o aprofundamento no nível de detalhe 

das informações 

Acesso a informações externas Tratar informações do meio externo 

Recursos gráficos Explorar ícones, gráficos, cores, símbolos e 

imagens 

Recuperação rápida da 

informação 

Otimização no tempo de resposta 

Facilidade de uso Sistema amigável sem necessidade de 

treinamento 

Flexibilidade Adaptável ao estilo do usuário 

Filtragem e resumo Geração de informações selecionadas 
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Sistema de Apoio a Executivos tem por objetivo dar acesso aos dados de 

maneira simples, rápida e precisa para dar suporte as suas atividades de dento da 

organização. Para isso pode apresentar informações em tabelas organizadas para a 

rápida compreensão do executivo ou em gráficos facilitando a interpretação e 

comparação dos resultados fins da organização conforme figura 2.4 (LAUDON e 

LAUDON,1999). 

 

 

Figura 2.4 - Características Sistemas de Apoio para Executivo. 
Fonte: Laudon e Laudon (1999). 

 

2.2.5 Sistemas de informações gerenciais 

 

Stair (1998) aponta como principal função de um SIG (Sistemas de 

Informação Gerencial) proporcionar à organização a capacidade de atingir suas 

metas, proporcionando aos gestores uma visão das operações da organização 

podendo assim controlar, organizar e planejar de forma eficaz. 

Para Oliveira (2001), Sistema de Informação Gerencial é o processo de 

utilização e/ou transformação de dados que serão utilizados na estrutura decisória 

da organização, auxiliando a sustentação administrativa. Já para Laudon e Laudon 
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(1999), as informações geradas no SIG tem a capacidade de planejar e suportar a 

decisão. 

 

 

Figura 2.5 - Características Sistema de Informações Gerenciais. 
Fonte: Laudon e Laudon (1999). 

 

Rosini (2001) caracteriza o SIG por ter a finalidade de sumarizar os dados e 

gerar relatórios consolidados sobre as operações da organização, sendo estas 

operações realizadas por rotinas simples e pequenas. Já Stair (1998) relaciona as 

principais características de um SIG: 

 gerar relatórios de saída com formatos fixos e padronizados; 

 necessitar de solicitações formais do usuário; 

 produzir relatórios impressos e em tela de computador; 

 produzir relatórios programados, sob solicitação e de exceção; 

 ter relatórios desenvolvidos e implementados por sistemas de 

informações pessoais, incluindo analistas de sistema e programadores 

de computadores; 

 usar dados internos armazenados no sistema do computador. 

Rezende (2003) afirma que SIGs fornecem vantagens competitivas para as 

organizações de modo significativo, porem de forma temporária podendo ainda 

alterar as bases de competição entre as organizações. Para que os SIGs sejam 

utilizados para obter vantagens competitivas e necessário que estes permitam: 

 enfocar um nicho de mercado pela produção de dados que permitam a 

melhoria de suas técnicas de vendas e marketing, ampliando a 
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penetração no mercado; 

 ligar clientes e fornecedores a organização; 

 facilitar operações internas: 

o controle gerencial; 

o planejamento; 

o gerenciamento de pessoas. 

 agregar valor aos processos da organização; 

 agregar valor aos produtos. 

Portanto pode-se considerar SIGs como sistemas informativos através de 

informações decisórias que contribuem no de planejamento, organização, direção e 

controle na gestão das organizações. 

 

2.2.6 Sistemas de apoio a decisão 

 

O conceito de apoio à decisão envolvem duas grandes áreas de pesquisa: os 

estudos de tomada de decisão e o desenvolvimento técnico de sistemas. A primeira 

teve início durante o fim dos anos 50 pela Carnegie Institute of Technology e o 

trabalho técnico nos sistemas computadorizados interativos feitos no Massachusetts 

Institute of Technology nos anos 60. 

Segundo Fischer (1998), surgem nos anos 60 e 70 os primeiros Sistemas de 

Apoio à Decisão (SAD) como uma ferramenta de apoio a alta gerencia. Estes SADs 

iniciais eram muitos caros e difíceis de operar e com pouca flexibilidade. Um grande 

problema na funcionalidade destes sistemas era a falta de dados históricos o que 

acarretava na dificuldade para a criação de relatórios e para se realizar as análises 

necessárias ao gerenciamento dos negócios. Neste período, os sistemas 

computacionais para o suporte à decisão eram desenvolvidos por terceiros. 

Em 1974, Gordon Davis na Minesotta Universitty publicou o seu texto 

Management information Systems: Conceptual Foundations, Structure, and 

Development. Num artigo seu publicado no Management Science intitulado “Models 

and Managers: The concept of a decision Calculus” identificou critérios para 

desenhar modelos para apoiar tomadas de decisão em gestão 

No início dos anos 80 surgem os primeiros Sistemas de Gerenciamento de 

Banco de Dados (SGDB), que melhorou muito o acesso aos Banco de Dados 

disponibilizando uma melhor forma de consulta de forma mais prática, rápida e 
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barata. 

 Weldon (1987) afirma que no início da década 90, surgem as ferramentas 

CASE e as Linguagens de Quarta Geração. Estas ferramentas prometiam um 

ambiente mais amigável para os usuários finas disponibilizando informações rápidas 

para atender as suas necessidades. Com o passar do tempo o volume de dados 

armazenados aumentam o que permitem a elaboração de consultas e relatórios. 

Rezende (2001) ressalta que Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) se 

caracterizam por dar apoio a tomada de decisão nas áreas de controle gerencial e 

controle operacional, tendo flexibilidade e capacidade de adaptação às mudanças no 

ambiente e no estilo do responsável pela tomada de decisão. Já para Laudon e 

Laudon (1999) SAD utilizam dados e modelos pré-existentes para resolver 

problemas da organização, auxiliando no processo de tomada de decisão. 

Para Cunha (2008) SAD amplifica o entendimento do decisor, mas jamais 

decide em lugar do decisor, fornece informações relevantes, em formato adequado, 

para que o gerente possa tomar a decisão. São exemplos simples de apoio à 

decisão: as planilhas eletrônicas, os sistemas de análise estatísticas e programas de 

previsão mercadológica. 

Os dados analisados pelo SAD são obtidos no SPT e/ou SIG ou também 

podem ocorrer situações de se obter em fontes externas fornecendo aos usuários 

um conjunto flexível de ferramentas e variedade de modelos para analisar dados 

importantes (LAUDON e LAUDON,1999). 

Rosini (2001) caracteriza os SAD como: 

 focaliza a decisão; 

 flexibilidade, adaptabilidade e respostas rápidas; 

 permitem os usuários controlar os inputs e outputs; 

 dá suporte a estilos individuais; 

 usam sofisticados modelos de análise e modelagem de dados. 

Bispo (1998) e Freire (2000) apontam que os avanços tecnológicos de 

hardware e software, principalmente na década de 90 devido a valorização da 

informação pelas organizações. Uma nova geração de sistemas de apoio a decisão 

foram desenvolvidas: o Data Warehouse, o OLAP e a mineração de dados. A 

arquitetura de SAD engloba o planejamento de hardware e software e a interface 

com usuário, decorrente desta evolução uma nova arquitetura pode ser apresentada 



43 

 

conforme na figura 2.6. 

Para isso existem diversas preocupações relacionadas à análise, extração e 

armazenamento da base de dados, bem como o formato como essas informações 

serão disponibilizadas de forma que o usuário possa aproveitar ao máximo as 

informações ali contidas. 

 O método como os dados serão analisados e é de fundamental importância 

quando da elaboração de um SAD. 

 

 

Figura 2.6 - Demonstrativo da Arquitetura moderna de SAD. 
Fonte: FREIRE (2000). 

 

2.3 Fontes de dados internos da organização 

 

As duas das principais fontes de dados das organizações que possuem 

sistemas de informação são Enterprise Resource Planning – ERP e Customer 

Relationship Management – CRM. Será apresentado um levantamento histórico, a 
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evolução ocorrida nestes SI e suas características principais. 

 

2.3.1 Enterprise resource planning 

 

Os sistemas integrados de gestão são mais antigos do se pode imaginar, na 

década de 60 a gestão corporativa teve seu inicio baseados em computadores de 

grande porte e basicamente dedicados aos sistemas de estoque. 

Com a maior disseminação computacional surgem na década de 70, os MRPs 

- Material Requirement Planning ou planejamento das requisições de materiais, 

formado por um conjunto de sistemas que possibilitavam a troca de informações 

permitindo o planejamento de uso de insumos e administração das diversas etapas 

do processo produtivo. 

O MRP atendia apenas as necessidades de informação referentes ao cálculo 

da necessidade de materiais, para atender às necessidades de informação. Para a 

tomada de decisão gerencial sobre outros recursos de manufatura houve o 

acréscimo de novas rotinas. O MRP passou, então, a ser chamado de MRP II 

Manufacturing Resource Planning - Planejamento de Recursos de Manufatura. 

O termo ERP - Enterprise Resource Planning ganhou força na década de 90 

devido a evolução das redes de computadores (microcomputadores ligados a 

servidores) invés da utilização de mainframes o que tornou os preços mais 

competitivos para as organizações, conforme figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7 – Histórico ERPs. 
Fonte: Lemes Jr.,2003 

 

Davenport (1998) apresenta o ERP como sistemas de informação integrados 

que tem finalidade de dar suporte à maioria das operações da organização, para que 

isso ocorra este sistema impõe sua própria lógica. 

Wood Jr. (1999) afirma que esses sistemas são, teoricamente, capazes de 

integrar a gestão da empresa, agilizando a tomada de decisão. A aplicação pode 
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ocorrer em qualquer organização. Para que isso ocorra, é necessária a 

parametrização de acordo com suas as características. 

O surgimento dos sistemas ERP se deu devido às necessidades das 

organizações por sistemas de informações integradas, que visam integrar os 

processos de negócio da organização e apoiar decisões estratégicas. 

Os sistemas ERP são caracterizados por uma serie de procedimentos que o 

distinguem dos demais softwares comerciais, essas diferenças permitem uma 

análise dos benefícios e dificuldades de sua implantação. Os sistemas ERP são 

compostos por uma base de dados única e por módulos que dão suporte a 

organização. A figura 2.8 demonstra a estrutura de sistema ERP, onde os dados 

atualizados por um módulo são armazenados em um banco de dados e podem ser 

manipulados por outros módulos. 

 

 

Figura 2.8 - Estrutura típica de funcionamento de um sistema ERP 
Fonte: DAVENPORT (1998). 

 

Souza e Zwicker (2000) destacam as seguintes características: 

 os ERPs são pacotes de software comerciais; 

 os ERPs incorporam modelos padrão de processos de negócios; 

 os ERPs integram as diversas áreas da empresa; 

 os ERPs utilizam um banco de dados corporativo; 
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 os ERPs possuem grande abrangência funcional; 

 os ERPs requerem procedimentos de ajuste: 

o adaptação; 

o parametrização; 

o customização; 

o localização; 

o atualização. 

A utilização de sistemas ERP constitui uma opção extremamente interessante 

para empresas que desejam construir um sistema de informações integrado, 

trazendo como benefício a otimização no  fluxo de informações e facilitando o 

acesso aos dados operacionais, possibilitando as organizações a adoção de 

estruturas organizacionais flexíveis. O fluxo da informação pela organização torna a 

informações mais consistentes, possibilitando a tomada de decisão com base em 

dados que refletem a realidade da organização. O ERP permite que a organização 

adote melhores práticas de negócio, suportadas pelas funcionalidades dos sistemas, 

que resultam em ganhos de produtividade e em maior velocidade de resposta da 

organização. 

 

2.3.2 Customer relationship management 

 

O Customer Relationship Management – CRM tem como principal objetivo 

auxiliar as organizações a relacionar com seus clientes e parceiros a fim de atingir 

sua satisfação total, através do melhor atendimento de suas necessidades podendo 

assim adquirir novos e fidelizar parceiros. Envolve pessoas, processos e tecnologia, 

criando uma visão sistêmica para adquirir um maior conhecimento de clientes, 

parceiros e mercados, não os atuais mais também os potenciais, este conhecimento 

se da ao longo de toda vida dele e não apenas no momento de realização de uma 

transação comercial com a organização. 

Swift (2001) aborda o CRM como uma ferramenta para entender e influenciar 

o comportamento dos clientes, por meio de comunicações significativas para 

melhorar além da retenção, as compras, lealdade e a lucratividade. Swift (2001) 

também aponta dois grandes benefícios com a implantação do CRM: produtos de 

acordo com as necessidades do parceiro e redução de custos. 

 Laudon e Laudon (1999) apresentam o CRM como um sistema de 
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gerenciamento de relacionamento com cliente que fornece às organizações as 

informações necessárias para orientar o processo de negociação com o parceiro. 

Para o autor as vantagens de se adotar um CRM seriam: 

 identificar, atrair e reter os clientes mais lucrativos; 

 prestar serviços de melhor qualidade aos clientes atuais; 

 aumento de vendas. 

Swift (2001) e Laudon e Laudon (1991) estabelecem um roteiro de 

implantação de um CRM em uma organização: 

 modelo de relacionamento com parceiros - fator identifica como o cliente 

será tratado, quais os eventos de relacionamento que gerarão resposta; 

 seleção e implantação da ferramenta de CRM - solução determinará os 

recursos tecnológicos (hardware, software e demais equipamentos) para 

compor a solução selecionada; 

 avaliação dos resultados apresentados pelo CRM - O feedback 

constante permite a organização um processo de melhoria constante 

estabelecendo um continuo aperfeiçoamento do uso do CRM, e por 

consequência, uma melhora do relacionamento entre a organização e 

seu parceiro. 

O conceito de CRM ainda é novo, apesar de o assunto estar em discussão desde 

1999; CRM não pode ser visto apenas como um software, pois exige mudanças na 

cultura organizacional que a adota como solução para relacionamento com clientes; 

pode-se classificar o CRM como software em três conceitos/aplicações: 

 CRM Operacional – é o CRM que dá suporte para os processos de 

negócios do que chamado de front office. Consideram-se aqui os 

processos de vendas, marketing e serviços. A interação do parceiro com a 

organização é centralizada e registrada em seu histórico de contato, para 

que a equipe de apoio, seja ela a de suporte ou vendas, possam acessar 

essas informações passadas quando achar necessário. 

 CRM Colaborativo – é uma visão mais ampla do CRM na qual os diversos 

departamentos da organização, como marketing, suporte, vendas e 

financeiro, compartilham informações que eles coletam sobre os parceiros. 

 CRM Analítico - visa a obter uma visão consistente do cliente, usando os 

dados recolhidos pelo CRM operacional para obter conhecimento que 
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permita otimizar e gerar negócios. 

A implementação do conceito de CRM implica numa série de mudanças nas 

organizações. Uma das mudanças mais relevantes introduzidas pelo CRM diz 

respeito ao tipo de informação disponível sobre o parceiro. Nesse sentido, os 

sistemas de CRM podem registrar o comportamento das pessoas nos momentos de 

interação real com a organização; podendo assim apoiar as estratégias de 

participação de mercado. 
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3 TÉCNICAS, MÉTODOS E FERRAMENTAS PARA ANÁLISE E 

INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

 

 

No capítulo anterior apresentaram-se tecnologias de sistemas de informação, 

as quais abastecem as organizações de dados. Uma vez estes dados dentro da 

organização inicia-se o processo de transformá-los em informações confiáveis, úteis 

e disponíveis para auxiliar o processo decisório. Neste capítulo apresentam-se 

algumas técnicas para análise e interpretação de dados, dentre as quais: 

 On-line Analytical Processing – OLAP; 

 Data warehouse – DW; 

 Descoberta de Conhecimento em Banco de Dados – (DCBD); 

 Data Mining; 

 Business Intelligence. 

 

3.1 On-line Analytical Processing - OLAP 

 

No final da década dos anos 60, a IBM desenvolveu uma linguagem chamada 

APL (A Programming Language), sendo a primeira a empregar a análise 

multidimensional que teve forte utilização nas décadas de 80 e 90 em ambiente de 

aplicações de negócios. 

Na década de 90 surge uma classe de ferramentas que foi denominada de 

OLAP (On-line Analytical Processing). Esta classe de ferramentas é formada por um 

conjunto de tecnologias desenvolvidas para apoiar o processo decisório através de 

análise a consultas e cálculos mais robustos na base de dados corporativos. 

O termo OLAP foi primeiramente introduzido por E. F. Codd, apresentando 12 

(doze) regras que estas aplicações deveriam atender. A visão conceitual 

multidimensional dos negócios de uma organização foi umas das regras citadas, a 

qual se tornou a característica fundamental no desenvolvimento destas aplicações, 

esta visão é apresentada na forma de consultas que permitem fornecer medidas de 

desempenho que possam ser desmembradas em uma ou mais dimensões. Para se 

obter a visão multidimensional é necessário compreender outras características 

(Figura 3.1): 
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 Cubo - é uma estrutura que armazena os dados de negócio em formato 

multidimensional, tornando-os mais fácil de analisar; 

 Dimensão - é uma unidade de análise que agrupa dados de negócio 

relacionados. As dimensões se tornam cabeçalho de colunas e linhas, 

como exemplo linhas de produto, regiões de venda ou períodos de tempo; 

 Hierarquia - é composta por todos os níveis de uma dimensão. Existem 

dois modelos: a balanceada e a não balanceada. A diferença entre elas é 

que na primeira existe equivalência nos níveis mais abaixo; 

 Membro - é um subconjunto de uma dimensão. 

 

 

Figura 3.1 – Modelo de Cubo. 

 

Para Forsman (1998) a utilização da ferramenta permite aos usuários uma 

maior flexibilidade e agilidade no acesso a base de dados corporativos nas consultas 

e nas análises de dados de forma rápida, consistente e principalmente interativa 

podendo gerar um grande número visões da base de dados. 

Kimball (1998), Figueredo (1998) e Forsman (1998) apresentam as principais 

funcionalidades específicas da ferramenta OLAP e listaram uma série de 

características que toda ferramenta OLAP possui: 
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 visibilidade: a ferramenta tem por objetivo apresentar de forma mais clara 

possível os fatos disponíveis para análise; 

 pesquisa: possibilita ao usuário navegar de forma aleatória pelos dados e 

deve fazê-lo compreender e explorar as dimensões disponíveis. 

 valores nulos: refere-se à maneira como a ferramenta trata a ausência de 

valor numa determinada coluna, seja colocando espaços em branco ou 

alguma  mensagem como, por exemplo, “não aplicável”; 

 comparações pré-definidas: alguns tipos de comparação devem estar 

sempre disponíveis, tais como, diferença numérica, diferença percentual, 

proporção, fator de crescimento durante N períodos de tempo, dentre 

outras; 

 utilização dos recursos Drill-Down e Drill-Across: fazer um drill-down 

significa obter mais informações sobre os dados que estão sendo 

apresentados, seja descendo numa hierarquia ou adicionando dimensões 

que complementem a análise dos dados. Drill-across é fazer com que 

duas ou mais tabelas de fato, que compartilham dimensões, sejam 

combinadas num único relatório. 

 criação de agregações e consolidações permitindo a navegação entre os 

diversos níveis de agregação dos dados; 

 cálculos complexos; 

 construção de cenários: capacidade da ferramenta em rastrear um 

determinado comportamento de forma a utilizar essa informação em outro 

relatório; 

 operação em Batch: refere-se à possibilidade de agendar o 

processamento de consultas já definidas, principalmente se o tempo de 

resposta destas for demorado. 

Existe uma série de classificações da ferramenta OLAP quanto à sua 

arquitetura. Este trabalho se concentra no tipo de dados selecionados e no 

processamento dos mesmos. Com relação aos critérios adotados para classificação 

pode-se classificar a ferramenta como: 

 ROLAP ou OLAP relacional: 

o a palavra ROLAP vem de R (relacional) + OLAP e significa fazer 

consultas OLAP em SGBDs relacionais; 
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o os dados são armazenados nos próprios SGBDs relacionais dos 

bancos de dados fontes, com as tabelas sendo implementadas com 

estruturas relacionais clássicas; 

o oferecem todas as vantagens de um SGBD convencional; 

o são capazes de lidar com grandes volumes de dados, mas sua 

performance deixa a desejar e não são capazes de fazer alguns 

cálculos mais complexos. São mais indicados para execução de 

relatórios batch do que análises interativas. 

 MOLAP ou OLAP multidimensional: 

o os dados são armazenados de forma multidimensional, sua 

implementação varia de acordo com a sua ferramenta de OLAP, mas é 

frequentemente implementado em um banco de dados relacional; 

o a arquitetura MOLAP utiliza SGBDs multidimensionais, otimizados ao 

máximo para as consultas OLAP e com tratamento dimensional nativo; 

o exigem a migração dos dados do SGBD relacional para o 

armazenamento multidimensional e a sua constante atualização; 

o concentram seu foco nos SGBDs multidimensionais em si e, por isso, 

apresentam, na maioria das vezes, performance melhor que as 

aplicações OLAP; 

o também por causa desse foco costumam ser abertas de forma a 

serem compatíveis com aplicações complementares. 

 HOLAP ou OLAP híbrida: 

o a palavra HOLAP vem de H (híbrido) + OLAP e significa fazer 

consultas OLAP tanto em bancos de dados relacionais, quanto em 

banco de dados multidimensionais; 

o é um misto de arquitetura ROLAP com MOLAP. A ideia é armazenar 

os dados de maior granularidade em estruturas relacionais 

normalizadas e os agregados de menor granularidade em estruturas 

dimensionais nativas como cubos OLAP. 

 DOLAP (Desktop On-line Analytical Processing) 

o A palavra DOLAP vem de D (Desktop) + OLAP e significa processar 

consultas OLAP em máquinas desktop e não nos SGBDs; 

o a ideia é diminuir a carga de trabalho do SGBD, de modo que o 

processamento massivo dos dados seja feito na máquina cliente e não 
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no servidor de banco de dados, que fica somente com a tarefa de 

garantir a integridade dos dados e de atualizar os cubos OLAP das 

máquinas cliente; 

o podem acessar tanto bancos relacionais quanto multidimensionais, 

além de arquivos no cliente; 

o nas versões web possuem um servidor intermediário na sua 

arquitetura que faz parte ou todo o processamento. 

A ferramenta OLAP não pode ser encarada como uma simples aplicação e 

mais como um ambiente de integração e modelagem de dados que tem sua origem 

em outros sistemas. As ferramentas aqui apresentadas devem ser analisadas de 

acordo com a situação de negócios, com dimensões, hierarquias, medidas e 

relatórios a serem gerados necessários para o processo de tomada de decisão na 

organização. 

 

3.2 Data Warehouse 

 

Com a redução dos valores dos computadores e com advento da arquitetura 

conhecida como cliente-servidor surgiram vários sistemas destinados aos usuários 

que derivaram destes sistemas começando a construir suas próprias aplicações com 

planilhas eletrônicas, bancos de dados, entre outros. Estas facilidades acarretaram 

novos problemas como: controle das informações, capacidade de integração dos 

dados e um caso mais grave ainda, a indisponibilidade das informações. 

É claro que descentralização dos sistemas de informação apresentou vários 

benefícios para as organizações, mas também surgiu a necessidade de construir um 

mecanismo de controle sobre as informações distribuídas. Estes sistemas estão 

dispersos dentro da organização e são desenvolvidos e implantados de forma 

independente utilizando tecnologias diferentes e com difícil integração. 

Um Data Warehouse (DW) ou armazém de dados é um sistema 

computacional que tem por função principal armazenar informações de um banco de 

dados referente a uma ou mais atividades de uma organização de forma 

consolidada, voltada à tomada de decisões. O primeiro a utilizar esta denominação 

para os repositórios corporativos foi Inmom (1997) que apresentou esta ferramenta 

como uma coleção de dados orientada por assunto, integrada, variante e não volátil, 

que tem por objetivo dar suporte aos processos de tomada de decisão. Inmom 
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(1997) considera o DW como sendo a base no processo de tomada de decisão das 

organizações, permitindo assim atender as necessidades dos usuários com 

informações rápidas através de dados de várias fontes e graus de relacionamento e 

sumarização a fim de facilitar e agilizar os processos de tomada de decisão nos 

diversos níveis da organização. 

Segundo Singn (2001), um DW sempre apresenta os seguintes componentes: 

 dados antigos - também conhecidos como dados históricos. São 

geralmente armazenados em meios alternativos (CDs, fitas de backup, 

etc.) devido a não serem acessados com tanto frequência e possuírem 

um grande volume; 

 dados atuais - são estes que tomam a maior atenção de DW por 

apresentarem as seguintes características: 

o apresentam a situação atual da organização e sua relação com os 

clientes e o mercado; 

o geralmente estão armazenados em disco; 

o contém o maior volume de informações do DW; 

 dados sumarizados – existe dois tipos de dados sumarizados: 

o dados altamente sumarizados – são dados compactados e de 

fácil acesso; 

o dados ligeiramente sumarizados – são encontrados no nível 

atual; 

 metadados – representam para o DW o mesmo que a lista de livros 

representa para uma biblioteca. O metadado para Singn (2001), deve 

incluir as seguintes informações: 

o mapeamento de dados; 

o localização de assunto no DW; 

o histórico da utilização (extração e transformação) de dados; 

o estatística de uso dos dados; 

o tabelas e chaves; 

o algoritmos de agregação e sumarização; 

o disponibilidade para relatórios; 

o disponibilidade para ferramentas de recuperação; 

o regras para sumarização e de utilização da informação. 
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Sferra e Corrêa (2003) apresentam o DW como um armazenador de dados, 

extraído de dados operacionais provenientes de aplicações operacionais não 

voláteis e de natureza histórica. Segundo Singh (2001) o DW é usado para definir 

um grupo de métodos e ferramentas que evoluiu permitindo a resolução de 

problemas e oferecendo a organização informação para competir e ganhar 

vantagem competitiva em mercados cada vez mais disputados. 

Um data warehouse é uma ferramenta competitiva que permite a qualquer 

usuário final acessar dados da organização inteira com qualidade. Ao arquivar dados 

em um ponto de armazenamento centralizado, permite que o DW seja o local de 

publicação dos dados confiáveis da organização. As informações não devem ser 

apenas coletadas dos sistemas legados, mas passam por processos onde são 

limpas, transformadas, padronizadas e certificadas quanto à qualidade dos dados 

antes deles serem publicados. 

O DW surge dentro deste contexto como uma ferramenta que permite a 

manipulação de dados para fornecer soluções a problemas como: 

 inconsistência de informações entre departamentos e a falta de 

padronização; 

 dificuldade em acessar as informações de formas diferentes; 

 confiança nas certas informações da organização. 

No DW os dados são armazenados ao longo do tempo e são utilizados para 

que a organização possa fazer comparações, tendências e previsões utilizando 

destas informações para obter vantagem competitiva. 

Desta forma pode-se concluir que DW é um ambiente com informações 

consistentes e precisas obtidas da mais variadas fontes, sendo uma forma de poder 

observar a organização nas áreas estratégicas e estruturais fornecendo informações 

necessárias ao suporte a decisão assim como ao compartilhamento de informações. 

Sferra e Corrêa (2003), Singn(2001) e Yamina e Ramos(2006) caracterizam o 

Data Warehourse como um armazém de dados com as seguintes características: 

 permite que sistemas mais antigos continuem em operação; 

 consolidam dados inconsistentes dos sistemas mais antigos em 

conjuntos coerentes; 

 extraem benefícios de novas informações oriundas das operações 

correntes; 
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 provêm ambiente para o planejamento e arquitetura de novos sistemas 

de cunho operacional. 

Para Inmon(1997) um DW deve apresentar as seguintes propriedades: 

 Orientado a assunto; 

 Integrado; 

 Não volátil; 

 Variável com o tempo. 

Para alguns autores são estas as propriedades que diferenciam um DW dos 

demais sistemas de apoio a tomada de decisão. 

 

3.2.1 Orientado a Assunto 

 

Os DW são desenvolvidos para auxiliar os usuários de uma organização 

acessar e analisar seus dados e como estes dados estão implementados e 

categorizados. Em um DW orientado por assunto as informações são armazenadas 

em assuntos diferentes entre eles reforçando aquelas que são mais importantes 

para o funcionamento da organização. 

 

3.2.2 Integrado 

 

Os dados coletados da diferentes fontes são armazenados no DW. Porém 

para que estes dados se tornem integrados aos dados existentes se faz necessário 

o tratamento destes novos dados antes que sejam armazenados no DW de forma 

definitiva. 

A integração do DW diz respeito desta consistência dos valores contidos nas 

tabelas ou outras ações aplicadas para que tenham um estado uniforme. O 

tratamento dos dados disponibiliza ao DW a propriedade de um sistema integrado. 

Podem-se citar como exemplos deste tratamento executando principalmente 

processos como: 

 resolução de nomes; 

 conversão de dados para um tipo de unidade de medida comum; 

 padronização no formato de datas. 
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Kimball (1998) apresenta dois elementos básicos do DW diretamente 

relacionados com a integração de dados à área de estagiamento de dados e o 

armazenamento de dados operacionais. O processo de limpeza, transformação e 

agregação ocorrem no estagiamento, enquanto compatibilização e integração nos 

próprios sistemas legados. 

 

3.2.3 Não Volátil 

 

Um DW deve permitir uma carga inicial de dados (figura 3.2), uma vez 

inseridos no DW os dados só terão permissão de consulta, isto é não poderão ser 

alterados pelos usuários. Quando o usuário realiza alteração nos sistemas e/ou 

aplicativos da organização estas só terão validade no DW após nova carga de 

dados. Este ambiente no qual após uma carga inicial o usuário só tem acesso a 

consulta é conhecido por load-and-access (carga e acesso). Isto permite a 

organização tenha um histórico confiável e relacionado com as informações que lhes 

são consistentes, assim o DW não é somente consistente e integro na atualidade, 

mas no decorrer de todo o tempo. 

 

 

Figura 3.2 – Carga de Dados em um DW. 

 

3.2.4 Variável com o tempo 

 

Um DW é temporal, por referindo a algum momento especifico, o dados que 

foram carregados recebem na sua identificação (chave), e uma unidade de tempo 

que não é mais atualizada. Isto auxilia na análise de informações e na confirmação 

de acontecimentos sazonais dentro da atividade da organização. Além de facilitar a 
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análise de tendências a partir de informações ao longo do tempo. 

O que difere um DW de um banco de dados tradicional e operacional, e que 

no segundo apresenta a ultima forma da informação (forma atual) já o DW mostra o 

histórico das modificações. 

 

3.2.5 Arquitetura do Data Warehouse 

 

A arquitetura de um DW supre alguma das necessidades da organização no 

que se diz respeito a organizar e acessar fontes de dados históricas. Para fins deste 

trabalho será levada em conta uma arquitetura genérica mostrada na figura 3.3. 

Demonstra-se neste esquema a sistemática dos papéis no ambiente de DW, 

permitindo que as diferentes abordagens encontradas no mercado atualmente 

possam se enquadrar nesta descrição genérica. 

Esta arquitetura, representada na figura 3.3, deve ser custo-eficiente, 

adaptável às necessidades da organização e de fácil implementação. Para Singn 

(2001), a tecnologia que deve ser aplicada deve ser eficiente e confiável, e não 

aquela que atenda as necessidades atuais da organização. 

 

 

Figura 3.3 – Arquitetura Genérica em Data Warehouse. 
Fonte: Inmon(1997) 

 

A camada de acesso à informação é a camada na qual o usuário final 

interage com DW. Envolve o hardware e software utilizados pelos usuários para 

obtenção de relatórios, planilhas, gráficos e outros. É nesta camada que o usuário 

acessa as ferramentas do seu dia a dia desde uma simples planilhas Excell até 
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soluções mais sofisticadas como Micro Strategy ou Discover da Oracle entre outros. 

O objetivo destas ferramentas é manipular as informações do DW afim de analisar e 

apresentar as informações. 

A camada de acesso a dados é responsável pela ligação entre as ferramentas 

de acesso a informação e os bancos de dados operacionais. Pode se comunicar 

com diversos e diferentes Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGDB) e 

também com outras formas de sistemas de arquivos. A Structured Query Language 

(SQL) é a principal e mais utilizada linguagem de comunicação entre as diversas 

formas de dados. 

A camada de metadados comporta os metadados que são as informações 

sobre os dados mantidos pela organização para um melhor funcionamento do DW 

se faz necessário a um grande volume de metadados; estas informações indicam 

onde residem estes dados ou a forma como estão armazenados. Idealmente o 

usuário que tem acesso a um DW não tem que saber a localização dos dados. 

A camada de gerenciamento de processos está intimamente ligada ao 

controle das diversos processos realizados para construir e manter as informações 

do dicionário de dados do DW. A camada de processos gerencia estes processos a 

fim de manter o DW atualizado e consistente; priorizando e sequenciando as cargas 

de dados que mantem o DW. Existem ferramentas que interagem com este nível de 

camada, mas estas ferramentas estão somente disponíveis para administrador do 

DW. 

A camada de transporte ou Middleware é responsável por gerenciar o 

transporte de informações como a coleta de mensagens e os dados gerados pelas 

transações. 

A camada de dados operacionais e externos comporta os dados dos 

aplicativos da organização e por outra fonte qualquer externa sendo que ambas 

estão interligadas ao DW. 

A camada de Data Warehouse é o local onde estão armazenados os dados 

utilizados para obter informações, ou seja, esta camada é o próprio DW. O DW pode 

ser uma visão lógica ou virtual dos dados. 

A camada de dados intermediários ou Data Staging é responsável pelos os 

processos de seleção, edição, resumo, combinação e carga no DW, estes processos 

são realizados em informações de bases operacionais e/ou fontes externas. Esta 

camada envolve também programas de análise da qualidade dos dados e filtros que 
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identificam padrões nos dados operacionais. 

 

3.2.6 Aplicações Típicas de DW 

 

O sucesso no desenvolvimento de um DW depende da estratégia a ser 

adotada, para que melhor atenda as necessidades e as características da 

organização. O escopo de um DW pode ser abordado de diferentes maneiras, mas 

não se pode deixar de levar em consideração os seguintes fatores: 

 o escopo do DW (organização, departamento, etc.); 

 o tipo de usuário que terá acesso as informações; 

 grau de redundância dos dados. 

No processo de definição do escopo do DW tem-se que ter o cuidado de não 

defini-lo tão amplo de modo a incluir todo o conjunto de informações da organização 

assim como restringir para atender apenas a um usuário ou grupo pequeno de 

usuários. Deve-se levar em consideração de que quanto maior o escopo, maior será 

o valor do Data Warehouse para a empresa e mais cara e trabalhosa será a sua 

criação e manutenção. 

Com base no escopo do DW definido pode-se classificar as aplicações em 

dois grandes grupos: 

 Aplicações do negócio: este grupo representa as aplicações que dão 

suporte ao funcionamento da organização; são conhecidos como 

sistemas de produção; 

 Aplicações sobre o negócio: conjunto de aplicações que tem por função 

analisar os dados históricos e fornecer informações para elaboração de 

futuras estratégias da organização; 

 

3.3 Descoberta de Conhecimento em Banco de Dados (DCBD) 

 

As organizações vêm ao longo do tempo acumulando dados em seus SGBD 

o que tem promovido uma perda de sua capacidade de analisar, interpretar e 

examinar estes dados, o que gera a necessidade de novas ferramentas, métodos e 

técnicas para a análise de forma automática e inteligente destes sistemas. 

Estas imensas bases de dados vêm suprir a necessidade das organizações 
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de transformar dados em informação e conhecimento tornando-se úteis ao processo 

de tomada de decisão. O resultado desta transformação (informação e o 

conhecimento) devem ser utilizados no gerenciamento e no planejamento da 

organização (HAN; KAMBER, 2001). O conceito de dado e de conhecimento estão 

intimamente interligados na figura 3.4 

 

 

Figura 3.4: Relação entre Base de Dados,e a formação do conhecimento. 
Fonte: Rezende (2002). 

 

A obtenção do conhecimento a partir de bases de dados envolve o uso de 

varias técnicas de evolução e aprimoramento destes dados. As ferramentas e 

técnicas aplicadas para realização de uma análise automática e de forma inteligente 

são tratadas pela descoberta de conhecimento em banco de dados (DCBD) 

(Knowledge Discovery in Databases - KDD). Para que haja sucesso nesta operação 

é necessário que os resultados sejam compreensíveis aos seres humanos, que 

geralmente são os usuários finais do processo, sendo na maioria das vezes 

responsáveis pelo processo decisório. 

A figura 3.5 demonstra o ciclo da interação demonstrando as varias etapas de 

um ciclo do processo de KDD. 
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Figura 3.5 - Etapas do Processo de Descoberta de Conhecimento. 
Fonte: (Fayyad 1996) - com alterações. 

 

As três primeiras etapas, seleção, pré-processamento e transformação 

compõem o que se chama preparação de dados. A Mineração de dados é o coração 

do processo de KDD, situada entre a preparação de dados e a análise e assimilação 

dos resultados da garimpagem. 

Cabeanas (1997) apresenta as principais etapas do processo de DCDB como: 

 definição e entendimento do problema; 

 pré-processamento; 

 mineração de dados; 

 pós-processamento, 

 

3.3.1 Definição e Entendimento do Problema 

 

O processo de DCBD deve-se iniciar com definição do escopo do problema a 

ser resolvido. Para um melhor entendimento do problema é importante a presença 

de especialistas que servirão de apoio aos analistas para definição de padrões úteis 

(FAYYAD, 1996). 

Segundo Rezende (2001) algumas questões devem ser respondidas na etapa 

de levantamento do entendimento do problema: 

 Quais são as principais metas do processo? 

 Quais critérios de desempenho são importantes? 
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 O conhecimento extraído deve ser compreensível a seres humanos ou 

um modelo do tipo caixa-preta é apropriado? 

 Qual deve ser a relação entre simplicidade e precisão do conhecimento 

extraído? 

 

3.3.2 Pré-Processamento 

 

Fayyad (1996) aponta que o resultado desta etapa é disponibilizar uma base 

de dados íntegra e consolidada, sendo esta etapa o melhor momento de definição 

de estratégia para resolução do problema. É a etapa onde se deve escolher o 

melhor conjunto de dados para obtenção de padrões, sabendo os valores válidos e 

os critérios de preferência entre os possíveis atributos. È nesta etapa que é definida 

a estrutura das tabelas assim como valores potenciais para atributos. 

Goldschimidt e Passos (2005) descrevem esta etapa como de fundamental 

relevância para a descoberta do conhecimento, pois esta etapa compreende desde 

a correção de dados errados até o ajuste da formatação de dados para os 

algoritmos da mineração de dados. Ainda segundo os mesmos autores na fase de 

pré-processamento são realizadas as seguintes etapas: 

 Seleção de dados – identificação de quais informações dentre as bases 

existentes serão utilizadas no processo de KDD; 

 Limpeza - envolve uma verificação na consistência das informações, a 

correção de possíveis erros e o preenchimento ou eliminação de valores 

desconhecidos ou redundantes, estas operações tem por finalidade 

melhorar a qualidade dos dados e consequentemente a dos resultados 

da mineração; 

 Codificação - é a operação responsável pela forma que os dados serão 

representados durante o processo de KDD; 

 Enriquecimento - consiste em agregar mais informações aos registros 

existentes. Os métodos mais utilizados para esse procedimento são 

através de pesquisa e/ou consultas a bases de dados externas; 

 Normalização de dados – Ajustar a escala de valores de forma que os 

valores fiquem em pequenos intervalos esta escala se faz necessária 

para que não haja uma representação tendenciosa; 
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 Construção de atributos - consisti em gerar novos atributos a partir de 

atributos já existentes, estes novos atributos são chamados de atributos 

derivados; 

 Correção de prevalência – esta operação consiste em corrigir um 

eventual desequilíbrio na distribuição de registros de uma determinada 

característica; 

 Partição do conjunto de dados - responsável pela abstração de modelos 

de conhecimento a partir de dados existentes. 

 

3.3.3 Data Mining 

 

Data Mining (DM) ou Mineração de Dados consiste em um processo analítico 

projetado para explorar grandes quantidades de dados, tendo como objetivo a 

criação de séries e/ou padrões consistentes que possam representar informações 

úteis. 

Para Fayyad (1996) a mineração de dados se caracteriza como um processo 

não-trivial de identificar, em dados, padrões válidos, novos, potencialmente úteis e 

ultimamente compreensíveis. Já Tarapanoff (2000) apresenta a DM como a tarefa 

de estabelecer novos padrões de conhecimento, geralmente imprevistos, partindo-se 

de uma massa de dados previamente coletada e preparada para este fim. O DM é 

um dos passos para geração do conhecimento em base de dados – KDD, que 

consiste basicamente na análise dos dados e algoritmos para a formação de 

padrões ou modelos de uma base de dados, ou seja, a mineração de dados. 

Já Goldschimidt e Passos (2005) afirmam que a Mineração de dados é a 

principal etapa no processo de KDD, é nesta etapa onde ocorre a busca efetiva por 

conhecimento a partir de dados. 

A etapa de mineração de dados é responsável pela seleção dos métodos a 

serem utilizados para localizar padrões nos dados, com efetiva busca por padrões 

de interesse numa forma particular de representação, além da busca pelo melhor 

ajuste dos parâmetros do algoritmo para a tarefa em questão. Esta etapa pressupõe 

que os dados tenham uma boa qualidade (limpos, sem inconsistências, campos 

nulos, etc.), além de uma boa representação e relevância semântica (dados 

devidamente tratados, transformados e enriquecidos). Visando melhorar o 

entendimento deste procedimento serão examinados estes termos individualmente: 
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 Dados: dados são observações documentadas ou resultados da 

medição; 

 Padrão: expressão de um subconjunto dos dados em alguma linguagem 

descrevendo seus fatos; 

 Processo: o processo de extração de conhecimento de base de dados é 

constituído por uma sequência de vários passos que envolve preparação 

de dados, pesquisa de padrões, avaliação de conhecimento, refinação 

envolvendo interação e modificação; 

 Válido: são aqueles padrões considerados válidos e interessantes ao 

escopo; 

 Novo: é o conhecimento adquirido no desenvolvimento do processo e 

não havia sido previsto; 

 Potencialmente utilizável: alguns padrões encontrados podem ou não 

ser úteis. Para que o padrão encontrado seja útil ele deve estar ligado 

com o resultado do processo, caso isso não ocorra a descoberta se 

torna dispensável; 

 Compreensível: o principal objetivo da KDD é tornar os resultados 

padrões compreensíveis para humanos e acrescentem conhecimento útil 

para a tomada de decisões; 

Durante a etapa de mineração de dados é feita uma busca efetiva pelo 

conhecimento útil para atendimento das necessidades levantadas, é também nesta 

fase que aplicam-se diferentes áreas do conhecimento entre elas a inteligência 

artificial, modelos estatísticos e probabilísticos, esquema representado na figura 3.6. 

A DM está diretamente relacionada com a análise de dados e a utilização de 

ferramentas computacionais em busca de padrões em grande conjunto de dados. 

Para que os resultados alcancem os objetivos pretendidos se faz necessária a 

escolha de uma ferramenta ou um conjunto de ferramentas que apoiará a extração 

de padrões que possam apoiar o processo de tomada de decisão nas organizações. 
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Figura 3.6 - Mineração de dados utiliza recursos de diferentes áreas do conhecimento. 
Fonte: Silva (2002). 

 

Os objetivos para o planejamento antecipado em mineração de dados são 

descritos em tarefas básicas. As tarefas podem ser entendidas como tipos de 

relacionamentos entre dados que são estabelecidos para obtenção do 

conhecimento, de maneira compreensível a interpretação humana. 

Goldschimidt e Passos (2005) apresentam as tarefas mais utilizadas no 

processo de mineração de dados: 

 Descoberta de associação: tem por finalidade encontrar pontos com 

maior frequência e ao mesmo tempo em várias transações de bases de 

dados; 

 Descoberta de sequências: se caracteriza como uma extensão da 

descoberta por associação os padrões são analisados na ordem 

cronológica da ocorrência; 

 Classificação: tem por função mapear um conjunto de registros em um 

conjunto de rótulos categóricos predefinidos, denominados classes; 

 Regressão: esta tarefa é bem similar a classificação e consiste 

basicamente ao um mapeamento de registros de uma base de dados; 

 Sumarização: esta tarefa busca identificar características comuns entre 

conjuntos de dados; 

 Clusterização: tem como meta separar os registros de uma base de 

dados em subconjuntos que possuam as mesmas propriedades e que os 
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diferenciem dos demais elementos que serão associados em outros 

clusters; 

 Detecção de desvios: tem como objetivo localizar registros em uma base 

e dados cujos suas características não atendam aos padrões esperados 

no contexto atual. 

Para Fayyad(1996), não existe um único método de mineração de dados e a 

escolha do algoritmo está relacionada com as características do problema assim 

como as respostas a serem encontradas na execução do processo. 

Goldschimidt e Passos (2005) mostram que não existe um único bom 

algoritmo para todas as tarefas de Mineração de Dados. Para que haja a escolha de 

vários algoritmos para realizar a tarefa desejada é necessário conhecer como os 

dados serão utilizados na fase de pós-processamento. Portanto, a escolha e a 

configuração do algoritmo têm de ser feita de forma bastante criteriosa. 

Dentre as técnicas existentes, algumas são mais utilizadas em mineração de 

dados entre elas estão as regras e árvores de decisão, as redes neurais, a lógica 

difusa e os métodos baseados em algoritmos evolutivos e instâncias. 

Segundo Goldschimidt e Passos (2005) na fase do pós-processamento é 

possível mensurar os resultados obtidos e avaliar novas alternativas para a 

investigação de dados. Também nesta fase estão envolvidos os processos de 

visualização, análise e interpretação de dados. É nesta fase de pós-processamento 

que podem-se encontrar as seguintes operações: 

 Simplificações de modelo de conhecimento: este método consiste em 

remover detalhes do modelo de conhecimento de forma a torná-lo 

menos complexo, esta remoção se faz sem a perda de informações 

relevantes ao modelo; 

 Transformações de modelo de conhecimento: este método consiste 

basicamente na alteração da forma de representação de um modelo de 

conhecimento; 

 Organização e apresentação de resultados: tem como objetivo a facilitar 

a interpretação e a avaliação, por parte usuário em relação à utilidade do 

conhecimento descoberto. Para uma melhor percepção pode-se utilizar 

gráficos, diagramas, etc. 
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3.4 Business Intelligence (BI) 

 

O Business Intelligence (BI) tem como objetivo proporcionar as organizações 

em meio ao histórico de dados acumulado durante os anos, gerar informações 

necessárias e fundamentais sobre as atividades da organização. Podendo gerar 

várias possibilidades de análise de informações, permitindo deste modo facilitar o 

processo de tomada de decisão. 

Já Jamil (2001) apresenta o BI por um conjunto de técnicas, métodos e 

ferramentas que permitem aos usuários analisar dados, mais confiáveis podendo 

assim apoiar o processo de tomada de decisão das organizações. A possibilidade 

desta análise permite a organização alcançar vantagens competitivas. Baseado nisto 

permite ao usuário um maior conhecimento do seu próprio negócio. O autor aborda 

aspectos do ambiente gerencial e seus impactos no uso dos sistemas de inteligência 

competitiva para processos decisórios e a utilização de ferramentas de inteligência 

competitiva como data warehouse e data mining. 

Wu (2008) entende que BI são sistemas que possuem a capacidade de 

analisar dados, e gerar conhecimento necessário para responder às necessidades e 

fornecer informações úteis ao processo de tomada de decisão das organizações. O 

BI engloba um leque variado de softwares analíticos para obtenção de informações, 

consolidação, análise e acesso a informação permitindo ao gestor tomar decisões 

baseado em informações mais fundamentadas. 

Yamina e Ramos (2006) caracterizam os sistemas de BI como uma mescla de 

depositório e armazenagem dos dados que possibilitam e/ou possuem diversas 

ferramentas de análise que permitam a extração das informações úteis. 

A Microsoft (2008) entende o BI como um conjunto de tecnologias (produtos 

de servidor, cliente e desenvolvedor totalmente integrado) suportando as transações 

das informações dando suporte a análise, tornando-se uma ferramenta de suporte 

ao processo de tomada de decisão na organização. Já a IBM (2000) apresenta a 

tecnologia de BI como aquela que permite a organização apoiar suas decisões 

através da utilização dos dados, permitindo que a organização tenha acesso ao 

dado preciso, podendo analisá-lo para tomar decisões obtendo com a utilização 

desta tecnologia uma maior vantagem competitiva. 

Serain (2008) caracteriza os sistemas de BI atuais como aqueles que possuem 

as seguintes características: 
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 extrair e integrar dados de múltiplas fontes; 

 fazer uso da experiência; 

 analisar dados contextualizados; 

 trabalhar com hipóteses; 

 procurar relações de causa e efeito; 

 transformar os registros obtidos em informação útil para o conhecimento 

empresarial. 

 

3.4.1 Aplicações de BI nas organizações 

 

Por se tratar de um conjunto de soluções tecnológicas o BI pode ter diferentes 

aplicações e podem ser utilizados em diferentes níveis organizacionais. Yamina e 

Ramos (2006) entendem que os sistemas de BI têm as seguintes tarefas nas 

organizações: 

 elaborar previsões baseadas em dados históricos, nos desempenhos 

passados e atuais da organização; 

 criar cenários que evidenciam o impacto da alteração de diversas 

variáveis; 

 permitir o acesso ad-hoc aos dados para responder a questões não pré-

definidas; 

 analisar detalhadamente a organização, obtendo um conhecimento mais 

profundo da mesma; 

Arnett e Menon (2000) apontam as vantagens e os impactos proporcionados 

pelos sistemas BI, este conjunto de soluções tecnológicas permite a organização: 

 organização das informações: não permite que as informações fiquem 

dispersas, podendo a qualquer momento extrair informações relevantes 

para auxiliar no processo de tomada de decisão de organização; 

 inovar: permite a organização detectar oportunidades de novos 

negócios, através dos dados gerados pela organização; 

 antecipar as mudanças nos mercados: com base nas informações 

relevantes sobre as mudanças no mercado determinar sobre elas, quais 

representam ameaças ou oportunidades; 
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 criação de um plano de ação: com base nas informações gerados 

conhecer melhor o mercado, podendo gerar cenários para análise de 

potencialidades de oportunidades adaptando e/ou criando novos 

produtos, para atender as necessidades dos clientes tornando desta 

forma a organização mais competitiva; 

 risco: com base nas informações de mercado/organização podendo 

analisar os pontos forte e fracos da organização e/ou do mercado 

diminuindo os potenciais riscos e analisar os potenciais avanços que se 

vão verificar no meio envolvente, através duma análise criativa dos 

pontos fortes e fracos do ambiente econômico 

 definir estratégias frente ao mercado: utilizar informações para adquirir 

conhecimento sobre mercado, recursos financeiros, produtos 

concorrentes, procedimentos, tecnologia de que dispõem e com base 

nestas informações explorar as fraquezas dos concorrentes; 

 criação de uma base de dados: com o acúmulo de toda informação, a 

criação de uma base histórica contendo ações tomadas pela 

organização e o resultados obtidos. 

Já a Microsoft(2008) aponta o BI como uma ferramenta de apoio aos 

tomadores de decisão das organizações, trazendo as informações atualizadas 

disponíveis onde trabalham, o que alinha toda a organização. Permitindo uma maior 

facilidade na articulação de estratégias, definição de objetivos, monitoração de 

desempenho, realização de análise em grupo e depois tomada de decisões 

informadas que ofereçam suporte à estratégia da organização. Ainda apresenta 

algumas vantagens na aplicação de ferramentas de BI, conforme: 

 conectar pessoas a informações de forma eficiente e eficaz; 

 dar autonomia aos funcionários; 

 simplificar a colaboração e o compartilhamento; 

 analisar e ampliar a percepção; 

 aumentar o alinhamento; 

 fornecer inteligência comercial a toda a organização; 

 reduzir necessidades de treinamento; 

 fornecer análise e relatório sofisticados; 

 fornecer inteligência comercial em nível corporativo; 
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3.4.2 As Tecnologias de Suporte a Business Intelligence 

 

Para Yamina e Ramos (2006) os sistemas de BI podem ser suportados por 

diversas tecnologias. As mais comuns, como já referido anteriormente, estão 

associadas aos sistemas de Data Warehousing, OLAP e DataMining. 

Já Singn (2001) aponta os DW, OLAP, Data Mining como novas ferramentas 

para SAD, e formam a base dos sistemas de BI (Shim et al., 2002). 

Pode-se verificar em diversos autores Yamina e Ramos (2006), Singn (2001), 

Laudon e Laudon (1999) que o processo tecnológico se divide em duas fases bem 

distintas, a primeira é quando é realizada a obtenção de dados, na qual se aplica a 

construção de um DW; e uma segunda fase que se caracteriza por um conjunto de 

procedimentos que exploram e analisam as informações disponíveis, e nesta fase 

que se criam os padrões e se alcançam as informações relevantes que darão todo o 

suporte ao processo de tomada de decisão. 
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4 MODELO PROPOSTO 

 

 

Neste capítulo será apresentado um modelo, o qual pretende unir toda esta 

tecnologia de Tecnologia da Informação com o objetivo de gerar informações 

confiáveis e antecipar cenários e tendências que possam facilitar o processo de 

tomada de decisão. 

Esta proposta é aplicável em qualquer tipo de organização, bastando somente 

que a organização tenha interesse em usar a tecnologia de informação, sem 

interrupções e tenha como objetivo gerar informações que auxiliem o processo de 

tomada de decisão. O modelo proposto não é a única solução para o problema 

apresentado, mas acredita ser um conjunto de boas práticas (técnicas, métodos e 

ferramentas) totalmente capaz de resolver o problema proposto. 

Para um melhor desempenho de um modelo para web será utilizada a 

arquitetura de sistemas em camadas. Nesta arquitetura as camadas de 

apresentação, negócio e dados são separados como forma de organizar e garantir 

facilidade no entendimento (Tabela 4.1). 

 

Tabela 4.1 – Camadas e responsabilidades. 

Camada 
 

 

Responsabilidades 
 

 

Apresentação É responsável pela interação entre o usuário e o software 

Aplicação / 
Negócio 

É responsável pelas necessidades da aplicação no domínio 
em que ela se insere 

Dados 
É responsável por toda interação com SGBDs e outras fontes 
de dados 

 

Para fins de apresentação dos estudos até aqui elaborados o modelo foi 

dividido em cinco fases, que tratam do conjunto da solução proposta, a saber: 

 Fase Inicial – Apresentação do modelo e seus objetivos; 

 Fase de testes; 

 Desenvolvimento da aplicação do modelo: 

o Camada de aplicação ou interface; 

o Camada de aplicação ou regras de negócio; 

o Camada de dados; 
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 Validação dos dados históricos. 

Embora o trabalho tenha sido estruturado de modo que cada fase fosse 

dedicada a um tema específico, inevitavelmente existem sobreposições, pois as 

questões são interligadas. 

 

4.1 Fase Inicial – Apresentação do Modelo e seus Objetivos 

 

A aplicação do modelo teve início com uma reunião com representantes da 

empresa na qual foi apresentado o modelo e seus objetivos, nesta reunião 

estabelece-se um plano de aderência ao modelo. Este plano de aderência tem como 

objetivo garantir que a solução irá satisfazer as expectativas da empresa e de seus 

usuários. Nesta mesma reunião é criado um comitê de tecnologia de informação 

constituído pelos principais usuários, um representante da diretoria e o coordenador 

da área de TI, sendo estabelecido que este é o local para relatar os problemas com 

a TI, as necessidades de recursos e a TI informar os novos projetos para o comitê. 

 

4.2 Fase de Testes 

 

Inicia-se o plano de aderência com aplicação de um teste de estresse, que 

vem a ser a verificação se os recursos envolvidos (servidores, banco de dados, etc.) 

atendem realmente as necessidades do modelo a ser desenvolvido. Para execução 

destes testes foram levados em consideração os seguintes fatores: 

 Largura de banda; 

 Número de servidores; 

 Capacidade dos servidores; 

 Número de camadas da aplicação; 

 Banco de dados; 

 Quantidade de usuários. 

Para realizar esta atividade no banco de dados da empresa utiliza-se uma 

ferramenta de linha de comando usada para processar arquivos de trace (Profiler) 

gerados pelo SQL Server 2000. OSTRESS é uma ferramenta de consulta 

multithreaded que lê os arquivos gerados pelo Read80Trace ou scripts no padrão 

.sql. A figura 4.1 ilustra os testes de estresse realizados no banco de dados da 
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empresa. 

 

 

Figura 4.1 - Teste de estresse no banco de dados da empresa. 

 

O teste de estresse se torna fundamental para aplicações desenvolvidas para 

web, pois é comum que estas aplicações apresentem a existência de partes do 

sistema que merecem atenção especial em relação ao desempenho. Isso ocorre 

normalmente porque estes módulos têm uma larga escala de usuários simultâneos, 

ou seja, picos de acesso. Assim, é importante para as empresas simular este volume 

de acesso no sentido de antecipar possíveis problemas de desempenho, evitando 

assim que os mesmos ocorram em ambiente de produção, gerando impactos 

indesejáveis para os usuários das aplicações. 

Para validar os cenários acima descritos, testam-se os servidores que vão 

abrigar o modelo utilizando a ferramenta Microsoft Web Application Stress Tool que 

foi desenhada para simular múltiplos browsers requisitando páginas de um site. Esta 

ferramenta é utilizada para levantar informações sobre a performance e estabilidade 

da aplicação web proposta. A ferramenta foi configurada para simular um grande 

numero de requisições com uma quantidade relativamente pequena de máquinas 

cliente. A ideia é criar um ambiente mais próximo daquele pode-se encontrar em 

produção e eliminar os problemas da aplicação ou da infraestrutura web. 

O teste de estresse tem por objetivo testar a aplicação em condições de uso 
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muito intenso, verificando como o hardware e o software respondem em ambiente 

simulado. O teste proposto envolve o responsável por especificar a simulação de 

teste, a equipe responsável pela análise da resposta do servidor de banco ao teste e 

a equipe de suporte, responsável pela análise da resposta do hardware e do sistema 

operacional. 

Verificado que a plataforma encontrada atende as expectativas da empresa e 

compreende os recursos necessários para aplicação do modelo parte-se o 

desenvolvimento do modelo pretendido. 

 

4.3 Desenvolvimento Aplicação do Modelo 

 

O modelo tem como um dos seus resultados o desenvolvimento de uma 

aplicação web usando os padrões web isso significa, basicamente, usar cada 

tecnologia para o propósito único para o qual ela foi desenvolvida. O estilo de 

desenvolvimento em camadas organiza o sistema em uma hierarquia. A figura 4.2 

apresenta as camadas que são desenvolvidas no modelo. 

 

 

Figura 4.2 – Esquema do modelo proposto. 

 

Nesta forma de desenvolver as camadas funcionam de maneira que o 

software executado em cada camada possa ser substituído sem prejuízo para o 

sistema, assim atualizações e correções de defeitos podem ser feitas sem prejudicar 

as demais camadas. Por exemplo, alterações de interface podem ser realizadas sem 

o comprometimento das informações contidas no banco de dados. Apesar de uma 
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demora inicial no desenvolvimento do modelo devido a plataforma escolhida, o 

retorno se dá na resposta mais rápida das requisições, na performance e na 

facilidade do crescimento/manutenção do sistema. 

 

4.3.1 Camada de Aplicação ou Interface 

 

A camada de apresentação representa a interface de interação entre o 

usuário e o restante do aplicativo, por este motivo esta camada se torna crítica para 

o sucesso do aplicativo. Caso durante a interação do usuário com a aplicação, esta 

camada não permita ao usuário realizar seu trabalho de forma eficiente e eficaz, 

então todo o sucesso do aplicativo será gravemente prejudicado. 

Para que não ocorram estes prejuízos alguns pontos do modelo tiveram um 

cuidado especial entre eles: implementação dos requisitos de negócio, segurança, 

performance de processamento, infraestrutura e distribuição. 

Pode-se dividir o processo de desenvolvimento em duas fases, sendo a 

primeira fase destinada a modelagem da camada e a segunda constituída pela 

implementação adequada. 

A modelagem de um sistema nada mais é que a abstração do sistema de 

software através de modelos que o descrevem, sendo um poderoso instrumento 

para o entendimento e comunicação do produto final que será desenvolvido. 

O método utilizado para a modelagem do sistema é a UML (Unified Modeling 

Language) que é utilizado para especificação, documentação, visualização e 

desenvolvimento de sistemas orientados a objetos. O principal objetivo de utilizar 

esta metodologia é fazer o desenho de software uma vez que este método permite 

visualizar os elementos do modelo que representam as diferentes partes de um 

sistema de software. Os elementos UML são usados para criar diagramas, que 

representam uma determinada parte, ou um ponto de vista do sistema. Foram 

observados os seguintes elementos de UML no desenvolvimento do modelo: ator 

(entidade externa (pessoa física) que interage com o sistema), descrição do Caso de 

Uso (são narrativas de texto do caso de uso) e diagramas de classe (mostram as 

diferentes classes que fazem um sistema e como elas se relacionam). Baseado 

neste conceito gerou-se este padrão documentação na fase de planejamento do 

modelo. 
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REQ001 - Moderação de Páginas 

Tipo:  Requisito 

Status: Proposto. Version 1.0. Phase 1.0. 

Pacote: View Requisitos Keywords: 

Detalhe: Criado em 09/12/2009. Modificado em 19/01/2010. 

localizador: {4158C415-777F-47c2-B5DD-7FD1C7D15868} 

 

Na Aplicação(GI) é possível moderar as metas, aprovando ou recusando 

novos cadastros, novos moderadores, produtos e alterações nos dados. As telas são 

preparadas para realizar as ações de moderação e também consultar o histórico de 

ações pela pesquisa. 

 
UserCase Requisito 
UC0158 - Tela Aprovação de 
Novos Produtos 

REQ001 - Moderação de Páginas 

UC0159 - Tela Aprovação de 
Novas Metas 

REQ001 - Moderação de Páginas 

UC0160 - Tela Aprovação de 
Alterações em Metas 

REQ001 - Moderação de Páginas 

UC0161 - Tela Aprovação de 
Novos Moderadores 

REQ001 - Moderação de Páginas 

UC0157 - Menu Moderação REQ001 - Moderação de Páginas 

 

Menu Moderação 

 

Na Aplicação(GI) existi um novo menu ‘Moderação’, onde são agrupadas 

todas as telas que envolvem as ações de moderação da aplicação. 

 

Aprovação de Novos produtos 

 

Nesta tela é possível consultar todas as metas por nome, data e status (Ativo, 

Inativo, Pendente) e realizar as ações de aprovar, recusar, ativar e desativar. Ao 

clicar no nome do produto, é aberta uma nova janela com a página descritiva do 

produto. O primeiro estado de todas as telas é aparecer em branco e após o usuário 

clicar em filtrar, serão retornados os registros baseados nos critérios de busca. Caso 

ultrapasse a quantidade de 10 resultados é feita paginação. Acima da grade de 

resultados é exibido a quantidade de registros em exibição e o total de registros 
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encontrados. Ao clicar nos títulos das colunas da grade de resultados, o sistema irá 

ordenar os registros de acordo com a coluna clicada. Protótipos em: 

http://serv01:8181/projetos/GI/prototipos/Imagens/GI/PrototipoAprovprodutos_01 

http://serv01:8181/projetos/GI/prototipos/Imagens/GI/PrototipoAprovprodutos_02 

 

Aprovação de Moderadores 

 

Nesta tela é possível consultar os moderadores por nome, data e status 

(Ativo, Inativo, Pendente) e realizar as ações de aprovar, recusar, ativar e desativar. 

Protótipos em: 

http://serv01:8181/projetos/GI/prototipos/Imagens/PrototipoAprovacaonovosModerados  

 

Aprovação de Alterações de Produtos 

 

Nesta tela é possível consultar todas as alterações em produtos por nome do 

produto, data e status (Aprovado, Pendente) e realizar as ações de aprovar ou 

recusar. Ao clicar no nome do perfil wiki ou perfil do membro é aberta uma nova 

janela com a página de perfil do produto. Protótipos em: 

http://serv01:8181/projetos/GI/prototipos/Imagens/PrototipoAprovacaoAlteracao 

 

Aprovação de Alterações de Metas 

 

Nesta tela é possível consultar todas as alterações em produtos por nome do 

produto, data e status (Aprovado, Pendente) e realizar as ações de aprovar ou 

recusar. Ao clicar no nome do perfil wiki ou perfil do membro é aberta uma nova 

janela com a página de perfil do produto. Protótipos em: 

http://serv01:8181/projetos/GI/prototipos/Imagens/PrototipoAprovacaoAlteracao 

 

Aprovação de novas metas 

 

Na tela de aprovação de novas metas nesta tela é possível consultar as 

metas por nome do produto, data e status (Aprovado, Pendente) e realizar as ações 

de aprovar, recusar e visualizar a meta criada. Protótipos em: 

http://serv01:8181/projetos/GI/prototipos/Imagens/GIPrototipoAprovacaometas_01 

 

http://serv01:8181/projetos/GI/prototipos/Imagens/GI/PrototipoAprovprodutos_01
http://serv01:8181/projetos/GI/prototipos/Imagens/GI/PrototipoAprovprodutos_02
http://serv01:8181/projetos/GI/prototipos/Imagens/PrototipoAprovacaonovosModerados
http://serv01:8181/projetos/GI/prototipos/Imagens/PrototipoAprovacaoAlteracao
http://serv01:8181/projetos/GI/prototipos/Imagens/PrototipoAprovacaoAlteracao
http://serv01:8181/projetos/GI/prototipos/Imagens/GIPrototipoAprovacaometas_01
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Relacionamentos 

Associações 
  UC0158 - Tela Aprovação de Novos Produtos 
  REQ001 - Moderação de Páginas Wikis 
  UC0159 - Tela Aprovação de Novas Metas 
  REQ001 - Moderação de Páginas Wikis 

  UC0160 - Tela Aprovação de Alterações em Metas 
  REQ001 - Moderação de Páginas Wikis 
  UC0161 - Tela Aprovação de Novos Moderadores  
  REQ001 - Moderação de Páginas Wikis 
  UC0157 - Menu Moderação 
  REQ001 - Moderação de Páginas Wikis 

 

 

Figura 4.3 – Caso de uso ilustrativo do modelo proposto. 

 

A maior dificuldade nesta parte do modelo está no equilíbrio entre 

simplicidade e a complexidade (favorecendo a precisão) do modelo. Para não correr 

riscos alguns cuidados devem ser tomados nesta fase entre eles pode-se citar: 

 entendimento do domínio da aplicação e o conhecimento geral onde o 

sistema será aplicado; 

 entendimento do problema; 
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 entendimento do negócio; 

 entender como os sistemas interagem e contribuem de forma geral com 

os objetivos de negócio (solução); 

 entendimento das necessidades e limitações. 

Definido o planejamento do modelo é necessário iniciar a fase de 

implementação, nesta fase do projeto pode-se utilizar as seguintes tecnologias e 

linguagens de programação: 

 HTML (HyperText Markup Language) é uma linguagem que possibilita 

um conjunto de códigos aplicados a um texto ou a dados, com o fim de 

adicionar informações particulares sobre esse texto ou dado, ou sobre 

trechos específicos. É a linguagem base para produção de páginas para 

internet. 

 Cascading Style Sheets (CSS - Folhas de Estilo em Cascata) é uma 

tecnologia que permite criar páginas web de uma maneira mais exata. 

Esta tecnologia permite fazer muitas coisas que não era possível 

utilizando somente HTML, como incluir margens, tipos de letra, fundos, 

cores, etc. 

 JavaScript é uma linguagem de programação Web que é executada do 

lado cliente, desenvolvida pela Netscape. Essa linguagem possibilita 

adicionar recursos dinâmicos às páginas HTML. Em sua essência, a 

linguagem JavaScript atua inserida no meio do código HTML de páginas 

Web. Essa inserção pode ser feita de várias formas, desde a inclusão de 

código numa área determinada ou a inserção em vários pontos da 

página. 

 ASP.NET é a plataforma da Microsoft para o desenvolvimento de 

aplicações Web. Esta linguagem de programação gera páginas 

dinâmicas como resultado do acesso ao banco de dados, que pode ser 

feito de forma nativa para o banco SQL Server ou através de um 

provedor específico para os demais bancos. 

 .NET é um conjunto de classes que colaboram para realizar uma 

responsabilidade para um domínio de um subsistema da aplicação. Um 

programa é escrito em qualquer das mais de vinte linguagens de 

programação disponível para a plataforma, o código fonte gerado pelo 
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programador é então compilado pela linguagem escolhida gerando um 

código intermediário em uma linguagem chamada Microsoft Intermediate 

Language. 

Este conjunto de tecnologia foi utilizado para desenvolver a camada de 

apresentação do modelo. Esta camada foi desenvolvida para fornecer ao usuário a 

experiência adequada, para que ele possa interagir com o aplicativo de forma eficaz 

e eficiente. Escolher a arquitetura certa para a camada de apresentação do 

aplicativo é muito importante para que todos esses objetivos sejam atingidos. 

 Os principais objetivos da camada de apresentação do modelo proposto são 

os seguintes: 

 permitir ao usuário realizar seu trabalho de forma eficiente e eficaz com 

telas fáceis e objetivas quanto a seu uso e apresentando dados precisos 

e confiáveis; 

 controle de fluxo de atividades/processos: como o sistema possui uma 

interface web, é possível, a princípio, acessar as páginas que foram 

permitidos seu acesso, este controle se dá a partir do login e senha do 

usuário; 

 controle de acesso: o acesso ao sistema só é permitido a usuários 

previamente cadastrados e que, portanto, possuem login e senha. 

Objetivando aumentar a segurança, utiliza-se o protocolo https para a 

comunicação criptografada do cliente com o servidor. Assim, a senha 

fica protegida contra a interceptação de terceiros; 

 controle de visibilidade: através desse controle é possível determinar o 

que o usuário pode ou não enxergar após ter acesso ao sistema, isto é, 

determina quais são os recursos do sistema que ficarão disponíveis ao 

usuário e quais ele não terá acesso. 

Podem-se ressaltar alguns pontos que têm um maior grau de dificuldade no 

desenvolvimento do modelo são eles: 

 HTML oferece um conjunto limitado e não expansível de componentes 

de interface; 

 dificuldade em manter que a aplicação tenha o mesmo visual em todos 

os navegadores, devido as variações na aderência aos padrões HTML, 

JavaScript e CSS; 
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 interfaces web são executadas no navegador, ao qual se tem controle 

limitado gerando dificuldade de testar e depurar; 

 requisições HTTP trafegam requisições do tipo string que com 

frequência precisam ser convertidos para outros tipos; 

 uma interface HTML é limitada pelo modelo de requisição e resposta; 

 aplicação tem controle limitado sobre o navegador no qual o usuário 

insere os dados; 

 frequente alteração no leiaute da telas; 

 pouco conhecimento dos usuários sobre as regras do negócio. 

Embora de antemão se saiba de algumas barreiras e dificuldades a serem 

superadas no desenvolvimento do modelo proposto, fica evidenciada a necessidade 

da figura fundamental de um padrinho político do projeto. Cabendo a este agente 

definir as diretrizes de desenvolvimento e posturas dos agentes desse processo. 

Sem este agente alguns problemas ficam mais evidenciados como a falta de 

comprometimento dos usuários em relação ao sucesso do modelo, não dando 

sugestões, não apontando necessidades e fornecendo algumas informações 

imprecisas. 

 

4.3.2 Camada de Aplicação das Regras de Negócio 

 

O objetivo da camada de negócios, demonstrada na figura 4.4, é implementar 

a lógica da aplicação, expondo esta lógica para a camada de apresentação. Esta 

camada foi implementada através da tecnologia de classes organizadas Web 

Services. 

Em um primeiro momento foram utilizados os fluxos de trabalho de negócio 

implementados com um repositório contendo informações sobre estes processos 

que permite a empresas automatizar e otimizar os processos de negócios. 

Assim como na camada apresentada anteriormente, alguns cuidados 

especiais devem ser tomados no desenvolvimento da camada de regras de negócio. 

Os principais cuidados são os seguintes: 

 definição do início e término das transações existentes no modelo; 

 tentativa de evitar recorrências de transações; 

 devem ser feita toda a validação de entradas e saídas; 
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 os componentes de negócio sempre executados nos contextos de 

usuário. 

 

 

Figura 4.4 - Camada de regras de negócio. 

 

As regras de negócios foram encapsuladas em componentes. É essencial 

que, logo no início do desenvolvimento os componentes (classes públicas) sejam 

definido. Uma vez que seus componentes (classes) vão sendo codificados, fica cada 

vez mais difícil acrescentar ou retirar funcionalidades. 

Nesta a camada os pontos de dificuldades encontrados são os seguintes: 

 enormes problemas de manutenção; 

 indefinição nos fluxos de trabalho; 

 dificuldade de acessar fontes heterogêneas. 

 

4.3.3 Camada de Dados 

 

A camada de dados é que tem a responsabilidade de executar as 

consultas/alterações no banco de dados, essa camada que inicia a conexão, 

executa o procedimento e fecha a conexão com o banco. A figura 4.5 exemplifica a 

conexão com um banco de dados qualquer. 
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Figura 4.5 - Camada de dados – Conexão a Banco de dados. 

 

Um grupo de classes que compõe esta camada isolam o resto da aplicação 

de tudo aquilo que está relacionado a manipulação do banco de dados. A utilização 

destas classes em uma camada de dados garante a padronização das 

funcionalidades mais comuns do dia a dia, promovendo facilidades de manutenção, 

extensão e produtividade. 

Estas classes também são responsáveis por informar os dados para a 

camada de negócios de forma mais simplificada e permitem que sejam alterados os 

dados sob o conjunto de regras determinadas na camada das regras de negócio. 

Par um melhor desempenho desta camada devem ser observadas algumas 

recomendações: 

 uso do Stored Procedures para abstrair o acesso aos dados; 

 evitar a situação em que uma Stored Procedure chama outra Stored 

Procedure; 

 utilizar um conjunto padrão de Stored Procedures para aquelas tarefas 

mais comuns, tais como, inserir, excluir, atualizar, etc.; 

 as funcionalidades utilizadas por vários componentes foram 

implementadas em interfaces separadas; 

 evitar a construção automática de um componente de acesso a dados 

para cada tabela física; 

 fazer transformações simples e mapeamentos para entrada e saída de 

dados. 
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Cabe a camada de dados acessar diretamente o banco de dados, sendo no 

modelo desenvolvido, representada pelas stored procedures em SQL 

Pelo modelo já herdar uma base histórica de dados pode-se dizer que os 

principais problemas são os seguintes: 

 diversas fontes de dados; 

 falta de um padrão nas fontes de dados; 

 falta de documentação nas bases encontradas; 

 dificuldade na auditoria de dados. 

 

4.3.4 Comunicação entre as Camadas 

 

A comunicação entre camadas se dá através da criação de instância da 

classe chamada pela classe chamadora, seguida de chamada de execução de 

método. Neste momento, os dados que devem ser transferidos da classe chamadora 

para a classe chamada deverão ser passados como parâmetros. Tais parâmetros 

poderão ser objetos ou referências a objetos. 

 

4.4 Validação dos dados históricos 

 

O objetivo principal desta fase é manter todas as informações necessárias e 

importantes ao negócio disponíveis, isto é, devem trazer benefícios e vantagens em 

seu uso. 

Durante este processo de análise, realizada nas bases de dados localizados 

no banco de dados corporativo, deve-se verificar se as bases totalmente não 

integradas possuem os seguintes problemas: 

 dados redundantes; 

 dificuldade na localização e no acesso as informações; 

 baixa confiabilidade nas informações. 

Para isso dividem-se os dados históricos em quatro grandes grupos: 

 informações históricas sobre produtos e respectivos níveis de acesso 

usados; 

 informações históricas de serviços com os respectivos níveis de acesso; 

 informações sobre os tipos de produtos/serviços; 
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 informações históricas sobre clientes/fornecedores. 

Essas informações são armazenadas em outro banco de dados relacional 

para, posteriormente, serem integradas ao modelo proposto. 

Uma vez isolados os dados históricos da organização deve-se integrá-los ao 

novo modelo. Esta necessidade de integração fica mais evidenciada na simulação 

de uma manipulação de dados de uma mesma entidade no caso clientes em duas 

bases distintas. 

 

Tabela 4.1 – Manipulação de dados. 

 

select erp..clientes.*, ia.* from clientes  inner join crm..clientes ia 

on ia.idclientes = clientes.idclientes   WHERE ia.nome <> clientes.nome 

 

 

O resultado desta pesquisa traz os resultados com as seguintes situações: 

 tabela de clientes com identificadores iguais, mas com atributos 

diferentes; 

 tabela de clientes com identificadores iguais, mas com atributos 

conflitantes; 

 tabela de clientes com identificadores diferentes, mas com atributos 

iguais; 

 dados divergentes; 

 dados nulos; 

 falta de informações nas tabelas filhas. 

Mas somente integrar as diversas fontes de dados não é a melhor solução 

para organização, uma vez que estas fontes possuem diferentes origens e formatos. 

É necessário garimpar este dado, nas mais diversas fontes possibilitando a 

organização não ficar limitada aos dados atuais, mas que esta também contemple 

sua base de dados histórica no banco de dados corporativo. Para se continuar os 

processo de KDD, uma vez concluída a etapa de seleção dos dados passa-se para 

a fase de limpeza dos dados, na qual são eliminados os dados inconsistentes, 

devendo-se ter cuidado com os critérios para eliminação. Nestas primeiras etapas 

do modelo existi certa desconfiança em relação ao resultado final uma vez que esta 

fase inicial não provoca mudanças visíveis ao usuário comum. 
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Encerrada esta etapa tem-se um conjunto de dados menor que o conjunto 

inicial. Com estes dados mais agrupados e concisos é necessário definir os limites 

de cada grupo e como serão representados, sendo estas atividades o alvo da fase 

de codificação. A fase de codificação destes dados se dá partir do mapeamento dos 

intervalos, inicial e final, de cada grupo. A tabela 4.2 ilustra o processo de 

codificação. 

 

Tabela 4.2 – Codificação de dados. 

 

0 – Cliente Inativo 

1 –  Cliente Ativo 

 

 

Na etapa de codificação, o banco de dados já deve ser preparado para 

atender as necessidades do algoritmo de mineração de dados. O modelo utiliza o 

método de mineração baseado em indução a árvore de decisão. 

Concluída a fase de codificação se faz necessário uma validação de toda 

base, agregando (enriquecendo) informações para que esta se torne mais confiável. 

E por último, neste processo de descoberta de conhecimento em banco de dados 

deve ser realizado o processo de normatização da base. Nesta etapa que se afina 

os dados para não haver distorções no método de mineração de dados. Esta 

operação consiste basicamente em adição de novos atributos a tabelas do banco de 

dados como demonstrado na tabela 4.3. 
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Tabela 4.3 – Normatização dos dados. 

 

1º Passo Inclusão de um novo campo na tabela 

Alter table produto add field(tempoultimaatual integer)  

2º Passo Preenchimento do novo campo 

Update produto set tempoultimaatual = year(sysdate) – year(dt_atual) 

 

Nesta fase do modelo encontram-se as seguintes dificuldades: 

 identificação dos atributos relevantes; 

 representação dos dados; 

 busca por modelos ou padrões válidos. 

Estas dificuldades devem ser resolvidas em reuniões com o comitê, onde 

deve ser apresentado um painel posicionando até que ponto o modelo já evoluiu e 

quais são as soluções para as dificuldades apresentadas, deve ser neste ambiente 

que as soluções para as dificuldades devem ser elaboradas. Algumas das soluções 

apontadas podem provocar alterações no banco de dados, mas estas ações têm 

como objetivo simplificar o algoritmo de mineração de dados. Na fase do 

desenvolvimento é necessário confrontar o modelo com as necessidades da 

organização. 

Concluída a etapa de pré-processamento dos dados, os mesmos foram 

organizados e armazenadas em outro banco de dados relacional agora para 

aplicação do minerador e também se conhece a nova estrutura de dados proposta, 

demonstrada na figura 4.6. 
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Figura 4.6 – Visão parcial do diagrama entidade-relacionamento proposto. 

 

O modelo até o presente ponto se preocupou em organizar os dados e criar 

os conjuntos de dados, logo é chegada hora de registrar estes dados em um Data 

Warehouse. Este método foi adicionado somente neste ponto do modelo, pois uma 

vez o conjunto de dado adicionado no Data Warehouse, estes não sofrem mais 

alterações. Desta forma, na medida em que, o Data Warehouse é carregado passa-

se a criar Data Mart voltados a determinados assuntos. 

Após construir a base do modelo (figura 4.7), se faz necessária uma maior 
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integração da parte técnica do modelo com os usuários responsáveis em transmitir o 

conhecimento do negócio para o modelo proposto. Esta aproximação deve-se ao 

fato que irá se preparar, customizar e desenvolver mecanismos de análise de dados 

que serão utilizados no processo decisório da organização. 

 

 

Figura 4.7 – Modelo Data Warehouse proposto. 

 

Dada a carga dos dados nos data mart, eles podem ser acessados pelo 

minerador de dados. Para a utilização do minerador, foram criadas views, para 

seleção e análise de dados pelo grupo usuário, estas views nada mais são que 

scripts desenvolvidos em SQL, para selecionar as informações a serem lidas pelo 

minerador. 

A ferramenta implementada busca a descoberta de padrões de 

comportamento de empresas, consumidores e fornecedores que se relacionam com 

a organização. Esses padrões podem ser utilizados para mostrar as principais 

características/necessidades de determinado grupo de clientes que consomem 

produtos e serviços da organização. 

As funcionalidades da ferramenta envolvem a captura dos dados 

armazenados em um banco de dados, a análise desses dados, a geração das 

regras de associação que descrevem o comportamento de cada consumidor e o 

armazenamento dessas regras em outro banco de dados. 

O data warehouse utilizado para captura dos dados a serem minerados 

disponibiliza informações que são necessárias para a geração das regras de 
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associação. O minerador busca os registros referentes a cada usuário 

individualmente, de modo a gerar regras que descrevam o perfil de cada um 

separadamente. As regras encontradas são armazenadas em um novo banco de 

dados, sendo identificadas com a chave do consumidor a que pertencem. 

A estrutura da ferramenta se baseia no método da árvore de decisão para 

analisar os dados. Este método é empregado em muitos setores, visando, entre 

outras coisas, realizar previsões de comportamentos futuros. Essa ferramenta de 

previsão, em relação às tradicionalmente usadas, exige do usuário uma maior 

atenção referente a alguns aspectos: 

 critério para seleção de atributos; 

 poda da árvore; 

 extensões. 

Os nós quadrados representam decisões, e os nós redondos, nós de 

incerteza, representam eventos aleatórios conforme demonstrado na figura 4.8 que 

representa um modelo ilustrativo. O método proporciona indução de regras que é a 

forma mais comum de descoberta de conhecimento em sistemas de aprendizagem 

não supervisionada. Essas regras são apresentadas ao usuário de acordo com o 

número de vezes que estão corretas e pela frequência que são aplicadas. Os 

resultados encontrados pelo sistema de indução de regras são apresentados na 

forma de condicionais. 

 

 

Figura 4.8 – Modelo Ilustrativo de árvore de decisão. 
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A ferramenta descrita neste projeto é capaz de analisar dados referentes às 

produtos consumidos por cada consumidor individualmente, de modo a gerar regras 

que demonstrem associações entre os consumidores e produtos. 

Para o desenvolvimento da ferramenta, utilizou-se a linguagem C, e a 

manipulação dos dados é realizada através da Structured Query Language (SQL), 

permitindo, assim, que a ferramenta possa ser executada em diferentes sistemas 

operacionais e interaja com qualquer banco de dados relacional. 

O conhecimento obtido através dos padrões gerados possibilita: 

 Análise das relações descobertas. Terminada a fase de mineração de 

dados inicia-se a fase de análise das descobertas. Esta etapa é 

desenvolvida pelo raciocínio do analista (especialista da área). É 

possível que se retorne a alguma fase anterior para maior 

documentação ou interação. A questão é como incorporar informação 

nos negócios, portanto, as análises das relações descobertas são parte 

do processo de mineração de dados. 

 Consolidação ou uso das relações descobertas. Decisões são 

tomadas de forma a utilizar da melhor forma possível as relações 

fornecidas pela mineração de dados. É possível gerar um plano de 

ações necessário para viabilizar a efetiva aplicação do conhecimento 

gerado no problema definido na área a qual foi proposta inicialmente. 

Geração de relatórios para as partes interessadas. Verificação e 

resolução de potenciais conflitos gerados pelo conhecimento obtido. 

 Avaliação (mensuração) dos resultados. Só após uma avaliação 

criteriosa pode-se realmente afirmar que as causas do problema foram 

sanadas ou o objetivo da empresa alcançado. 

Como as organizações normalmente já possuem um sistema gerenciador de 

banco de dados optou-se em utilizar ferramenta OLAP integrada a ele, mas o 

modelo proposto pode ser aplicado em outro banco de dados assim como utilizar 

uma ferramenta OLAP não integrada a ele. A tabela 4.4 apresenta o script de 

criação de um cubo. 

As dificuldades enfrentadas para a implantação do OLAP foram o 

mapeamento da origem das informações e a geração das interfaces do sistema 

Business Intelligence, no modelo proposto contaria com a utilização do Microsoft 
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Excel, a respeito da forma de coleta de dados e na priorização do que seria 

importante colocar na ferramenta. Apesar do Microsoft Excel ser um software 

altamente conhecido pelas organizações existem algumas dificuldades quando 

utiliza-se esta ferramenta como um Business Intelligence quer seja pelas mudanças 

necessárias para se ter dados mais confiáveis, ou pela implantação de padrões de 

modelo de demonstrativo de dados, ou por falta de um domínio maior da ferramenta. 

Para utilizar este forma apresentada pelo modelo sugere-se: 

 definição de padrões com participação dos usuários; 

 treinamento e nivelamento do conhecimento do Excel. 

Houve a dificuldade de validação dos dados devido à existência de diversas 

origens. Atualmente a dificuldade é, na área de tecnologia de informação, 

reconhecer o Business Intelligence (BI) como melhor solução para atender as visões 

gerenciais. Há grande tendência na empresa de geração de relatórios/arquivos dos 

sistemas transacionais. Para solução dos problemas acima apresentado foram 

tomadas as seguintes medidas: 

 definição do escopo do modelo; 

 tornar as informações referentes as decisões do modelo de 

conhecimento dos usuários; 

 adotar e dar força “política” ao padrinho do modelo. 
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Tabela 4.4 – Scripts de criação de cubos. 

 

Code Snippet 

CREATE TABLE [dbo].[DimRegiao]( 

[RegiaoKey] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

[Regiao] [varchar](50) NULL, 

[UF] [char](2) NULL, 

[Cidade] [varchar](50) NULL, 

CONSTRAINT [PK_DimRegiao] PRIMARY KEY CLUSTERED 

CREATE TABLE [dbo].[DimData]( 

[DataKey] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

[DataAltKey] [datetime] NULL, 

CONSTRAINT [PK__DimData__690797E6] PRIMARY KEY CLUSTERED 

( 

[DataKey] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS 

= ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

/****** Object: ForeignKey [FK_FactVenda_DimData] Script Date: 06/19/2009 

14:34:32 ******/ 

ALTER TABLE [dbo].[FactVenda] WITH CHECK ADD CONSTRAINT 

[FK_FactVenda_DimData] FOREIGN KEY([DataKey]) 

REFERENCES [dbo].[DimData] ([DataKey]) 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[FactVenda] CHECK CONSTRAINT [FK_FactVenda_DimData] 

GO 

/****** Object: ForeignKey [FK_FactVenda_DimGrupo] Script Date: 06/19/2009 

14:34:33 ******/ 

 

 

Cada modelo tem suas peculiaridades, é essencial que as dificuldades e 

problemas sejam fortemente considerados durante a fase de planejamento de um 

modelo como este, de forma a minimizar seus efeitos ou mesmo eliminar sua 



95 

 

ocorrência, propiciando assim a possibilidade de obter um melhor resultado do seu 

desenvolvimento. 
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5 ESTUDO DE CASO 

 

 

O estudo de caso proposto neste trabalho tem como principal objetivo discutir 

o processo de tomada de decisão da EMPRESA A para o aumento de sua 

produtividade e competitividade. Para tanto, faz-se necessária uma apresentação 

preliminar das características da empresa, suficientes para compreender-se sua 

modalidade de operação, e suas características da gestão e de tomada de decisão, 

para que se compreendam a cultura da empresa. Somente depois, será analisada a 

aplicação da metodologia proposta neste estudo. 

 

5.1 Caracterização na Empresa A 

 

A EMPRESA A é uma empresa especializada no desenvolvimento e produção 

de produtos químicos, voltada para atender o mercado brasileiro de tintas de baixa 

toxidez. 

Fundada em 1996, em uma área de 55 m2, no município de Pinhais, com um 

capital inicial aproximado de US$ 2.000,00, a empresa tinha como objetivo 

desenvolver e produzir tintas industriais. 

Em julho de 2000 sua sede foi transferida para Curitiba, em uma área de 650 

m2 com dezenove funcionários. Além de ser mais ampla, sua nova instalação criou 

condições para o aprimoramento do processo produtivo, bem como para a melhoria 

da sua produtividade e da qualidade de seus produtos. Neste mesmo ano a empresa 

deu início ao planejamento estratégico que tinha como principal objetivo a 

certificação nas normas ISO14001. 

Em dezembro de 2001, com a conquista da ISO14001 facilitou a aproximação 

das empresas automobilística em Curitiba e Região Metropolitana, criaram-se novas 

oportunidades para a empresa. Esses fatos, além de possibilitar o aumento do 

volume de vendas, permitiram que esta pudesse aplicar seus conhecimentos e criar 

novas tecnologias, suficientes a atender à demanda do mercado. Isto porque, as 

novas exigências incluíam tanto a necessidade de ganhos de qualidade e 

produtividade como a preservação ambiental. 

Em decorrência desses fatos, mais uma vez foram necessárias novas 

instalações, a fim de viabilizar um maior volume de produção, bem como um maior 
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corpo de funcionários. Em abril de 2005, a empresa passou a operar no bairro 

conhecido como Cidade Industrial de Curitiba, ocupando uma área de 7.000 m2, 

localizada estrategicamente próxima ao contorno Sul, estando a menos de 20 km, e 

30 minutos de caminhão, da maioria de seus clientes. 

Atualmente a EMPRESA A possui 35 funcionários, dessa forma, é 

classificada como pequena empresa, tanto pela classificação SEBRAE, em relação 

ao número de funcionários, como pelo BNDES, em relação ao faturamento. 

 

5.2 O Processo Produtivo e Inovativo na Empresa A 

 

Nos primeiros anos de existência da empresa A foram desenvolvidos dois 

produtos por ano em média, estas inovações nunca foram de iniciativa na própria da 

empresa, mas sim de solicitação de clientes. Tendo em vista que o prazo médio de 

desenvolvimento de novos produtos é de oito meses considerando o pedido do 

cliente até a entrega do primeiro lote. 

A EMPRESA A se deu conta no decorrer de sua existência que quando ela 

está desenvolvendo um novo produto e/ou realizando a sua venda, o cliente que a 

procura vem na verdade atrás de um pacote de serviços técnicos para utilização de 

seus produtos. 

Devido a sua natureza de prestação de serviços a cultura da inovação está 

bem arraigada nesta pequena empresa no desenvolvimento de novos produtos. 

A Figura 5.1 mapeia os principais pontos do processo produtivo de novos 

produtos adotados pela empresa A. 
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Figura 5.1 - Processo de produção de novos produtos. 

 

5.3 O Organograma e a Tomada de Decisão da Empresa A 

 

A Empresa A quanto ao seu organograma está distribuída de forma linear, 

demonstrado na figura 5.2. Neste tipo de organograma a hierarquia é bastante nítida 

e há uma facilidade muito grande na comunicação formal, pois vem de cima para 

baixo as ordens e decisões. 

Com relação ao processo decisório de Empresa A, esta é tomada pelo Diretor 

Presidente apoiado pelos seus pares de diretoria, o Diretor Técnico e o Diretor 

Comercial, existem mais duas pessoas que participam o Gerente técnico de serviços 

e o Gerente técnicos de novos produtos, totalizando cinco pessoas. Destas, três são 

os sócios e donos da empresa. 

Durante a análise e a discussão dos caminhos a serem percorridos pela 

Empresa A, a opinião do Diretor Técnico assim como dos gerentes técnicos são 

fundamentais por serem responsáveis técnicos pelas decisões. 

Para um melhor entendimento pode-se classificar a tomada de decisão da 

Empresa A da seguinte forma: poucas alternativas; coleta de poucas informações; e 

informal e com rapidez alta. 
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Figura 5.2 – Organograma da Empresa A 

 

5.4 A Tecnologia de Informação e a Empresa A 

 

A utilização de programas de computador e hardware adequados, além de 

técnicos capacitados foram os fatores básicos no sucesso da implantação da TI na 

Empresa A, o que de imediato provocou uma modernização de seus processos de 

arquivamento de papéis, pastas, e outros documentos. 

O processo evolutivo da utilização da tecnologia da informação ocorreu em 

etapas: 

 Primeira - caracterizada pela utilização de planilhas e documentos 

eletrônicos - sem uso de um sistema formal; 

 Segunda – surgem os primeiros sistemas e também a rede de 

computadores - ainda não existe um banco de dados único; 

 Terceira - existe um banco de dados central, mas as informações 

geradas pelos sistemas não são levadas em consideração nos 

processos decisórios – processamento paralelo; 

 Quarta – surgem os sistemas de apoio a gestão, algumas de suas 

informações são utilizadas nos processos decisórios, mas não é possível 

a criação de cenários. 

Para fim deste estudo pode-se compreender, que o modelo inicia uma nova 

etapa (quinta) da tecnologia da informação na Empresa. Esta etapa começa a gerar 



100 

 

informações personalizadas, com criação de cenários e tendências, que são mais 

úteis e relevantes ao grupo gestor para tomar decisões. A personalização das 

informações, ou seja, uma informação com a “cara da Empresa A” devem levar 

alguns fatores como a cultura da organização e suas políticas. 

Assim como várias organizações a Empresa A não considera as informações 

personalizadas como algo estratégico, e este quadro fica bem claro quando se vê 

quanto a TI está distante do planejamento estratégico da empresa. Aliás, o papel da 

TI é bem claro e está limitada a uma fonte de controle de processos e armazenadora 

de dados. 

A figura 5.3 demonstra a visão dos tomadores de decisão e seu 

relacionamento com a TI, o que fica claro neste levantamento é que quanto maior o 

nível hierárquico do tomador de decisão, menor o seu envolvimento com a TI e seus 

resultados. É apresentado na mesma figura que toda a informação gerada é 

manipulada pelo tomador de decisão gerando várias fontes de dados, tornando-os 

imprecisos e redundantes. 

Ao se analisar a TI, considerando um conjunto de recursos computacionais, 

verifica-se que mesma se encontra fundamentada nos seguintes fatores: 

 equipe técnica; 

 hardware e seus dispositivos; 

 software e recursos; 

 internet e intranet; 

 gestão de dados. 

 

5.4.1 Equipe Técnica 

 

A equipe técnica é a face humana da TI que se utiliza das diversas 

funcionalidades dos sistemas computacionais. Na Empresa A está constituída por 

duas pessoas que desempenham funções básicas de suporte a hardware e 

software. As soluções de hardware são determinadas pela equipe, já com relação a 

software cabe ao usuário indicar e/ou selecionar o produto necessário. Com relação 

a software cabe a equipe de TI a manutenção com relação a cópias de segurança e 
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o seu funcionamento. Abaixo estão descritas as responsabilidades dos membros da 

TI: 

 Coordenador de TI, administração de servidores (Banco de dados – 

SQL), rede Windows 2000, Active Diretory, Suporte nos sistemas ERP e 

de Produção); 

 Suporte para tratar de assuntos de HW e suporte aos usuários em 

softwares básicos (tem bom conhecimento em hardware, foi contratado 

para ser formado dentro da instituição). 
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Figura 5.3 – Tomadores de decisão e seu relacionamento com a TI 
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5.4.2 Hardware e seus Periféricos 

 

Os computadores e seus periféricos são parte integrante da TI, a Empresa A 

apresenta o seguinte parque técnico apresentado nas tabelas 5.1 a 5.4. A tabela 5.1 

apresenta os servidores existentes na Empresa A, já a tabela 5.2 apresenta os 

rotadores para conexão com a internet. A tabela 5.3 apresenta as estações de 

trabalho distribuídas na Empresa A. A tabela 5.4. apresenta outros ativos 

responsáveis pelas conexões de rede, que está toda interligada por cabos de 

categoria 5. 

 

Tabela 5.1 – Servidores na Empresa A. 

Item Hardware/Software Função Quantidade Localização 

1 NETFinity 5300 
RAM 512Mb, 
HD 40Gb. 
Linux Debian 

Firewall (IP 
Chance) 

1 NI 

2 DellTM  
PowerEdgeTM  
Dual-Core, 2.20 
GHz 
WINDOWS 2008 
Server 

Servidor de 
Dados 
MS SQL 
Server 7.0 
Sistemas 
de 
ERP/CRM 
Produção  

1 TI 

3 NETFinity 5300 
RAM 2048Mb, HD 
120Gb. 
Linux Debian 

Dados 1 TI 

 

Tabela 5.2 – Roteadores existentes na Empresa A. 

Item Marca e Modelo  Quantidade Localização 

1 CISCO (do provedor de 
Internet) 

 1 TI 

 

Tabela 5.3 – Computadores e periféricos existentes na Empresa A. 

Item Hardware Quantidade 

1 Predomínio das estações 
Processador Intel® Celeron 450 
(2.2GHz, 512K L2 Cache, 800 MHz 
FSB 

45 

2   Notebook Sony Vaio SR150 3 

3 Multifuncional Brother DCP 
8065DN 

3 
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Tabela 5.4 – Demais periféricos existentes na Empresa A. 

Item Marca e 
Modelo 

Função Quantidade Localização 

1 CISCO CORE 1 TI 
1 Dell Cascata (três 

máquinas) 
1 Sala núcleo 

adm/fim 

 

5.4.3 Software e seus Recursos 

 

A Empresa A não possui uma equipe de desenvolvimento de software 

aplicativos, as soluções são encontradas partir das necessidades levantadas, vai-se 

ao mercado em busca da solução pretendida, no primeiro momento a equipe da TI 

não é envolvida. O que cabe a TI é a verificação do hardware necessário e o 

acompanhamento dos testes da solução pretendida. A tabela 5.5 apresenta os 

softwares existentes na Empresa A. 

 

Tabela 5.5 – Softwares implantados na Empresa A. 

Software Tipo Número de 

Cópias  

Localização 

Debian Sistema Operacional e 

Rede 

2 TI 

Windows 2008 Sistema Operacional e 

Rede 

1 TI 

Windows XP Sistema Operacional 36  

Windows Vista Sistema Operacional 12  

Office 2000 Utilitário 25  

Office 2003 Utilitário 20  

Office 2007 Utilitário 3  

ArcServer 2000 Utilitário 1 TI 

Antivírus Utilitário 48  

ERP Aplicativo 28  

CRM Aplicativo 20  

Produção Aplicativo 15  

 

Analisando o quadro acima se constata que 58% dos usuários da Empresa A 

utilizam sistemas integrados de informação, e que é muito grande o volume de 
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retrabalho com documentos auxiliares aos sistemas de informação, na sua maioria 

planilhas eletrônicas que tem como origem os sistemas de informações. 

Mesmo assim, a Empresa A possui aplicações de negócio (ERP, CRM e 

Produção), sendo que as duas primeiras trabalham de forma integrada 

compartilhando informações, o que não ocorre com o Sistema de Produção que 

trabalha de forma independente. Analisando o conjunto de softwares aplicados na 

Empresa A constata-se que os softwares aplicados ao negócio em produção se 

encontram na camada OLTP, já na camada de OLAP não se encontra nenhuma 

iniciativa. 

 

5.4.4 Internet e Intranet 

 

Podem-se classificar as ações da Empresa A na internet de caráter básico, 

pois estas se limitam a site institucional tradicional, pesquisas e envio e recebimento 

de mensagens eletrônicas não existindo nenhuma forma de e-commerce. Aliás, 

quanto a esta tecnologia, a Empresa A não pretende fazer investimentos nos 

próximos anos. 

Sua Intranet limita-se a alguns scripts baixados da internet, que contemplam 

as seguintes situações um quadro de avisos das ações da Empresa A, uma lista de 

aniversariantes e de ramais. 

Tanto nas soluções de Internet e de Intranet existe integração com sistemas 

aplicados aos negócios e também não existem rotinas de atualizações, esta é uma 

das responsabilidades do Núcleo de Marketing, e são realizadas de forma 

esporádica. Desta forma não é raro estarem desatualizadas. 

 

5.4.5 Gestão de Dados 

 

Cerca de 70% das informações são gravadas em pastas nos servidores. 

(pasta particular, parta do núcleo e comum a todos a pasta de transferência). 

Existem pastas de projetos compartilhados por mais de um núcleo. Um outro 

percentual é gravado nos HDs locais. Não existe a preocupação com a classificação 

por nível de sensibilidade da informação. Os Notebooks, que são os equipamentos 

de trabalho da diretoria não possuem sistema de segurança e transportam 

informações sensíveis. O acesso as informações é limitado pelas regras de 
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permissão da rede e não por um termo de confidencialidade. A tabela 5.6 apresenta 

a situação atual da empresa A frente a alguns sistemas de gestão de dados. 

 

Quadro 5.6 – Gestão de dados na Empresa A 

Sistemas  

Sistema de Backup: 
Rotina: 
- 9h da manhã (DAT) diretório de 
usuário + SQL + Núcleos. 
- 12h “alguns” diretórios entre HD, do 
servidor para máquina do Coord. de TI 
- 22h (DAT) + SQL + Núcleos 
As fitas são guardadas dentro do TI. 
Fita A e fita B. 15 dias. 
Fim de Mês: 
- Grava tudo em DVD, e tira duas fitas 
e coloca duas fitas novas. 
- Em um dia são utilizadas duas fitas 
diferentes. 
- Histórico de necessidade de restore 
foi bem sucedido. 
- Utilizam o ArcServer 2000 como 
software de backup. 
- São guardados no armário da TI 

Sistema Antivírus: 
- AVG em todas as estações. 
-AVG Servidor (in coming e out going 
de email). 
- Histórico de parada por vírus 
somente já fazem 3 anos. 
- Antivírus está programado para Scan 
diariamente às 12h e live update. 
- A cada 15 dias é feita a atualização 
nas estações se ainda não tiver sido 
feita. 
- Nos servidores a atualização é feita 

a cada duas horas. 
 

Software de Gerência de Rede: 
- Nenhum 

Single Log On: 

Software de Segurança: 
- Nenhum 

VPN: 
Nenhum. O único acesso externo é 
feito pela contabilidade. 

Sistema de Criptografia: 
- Nenhum 

Certificação Digital: 
- Nenhum 

 

5.5 Implementação e Medição do Modelo Proposto 

 

Os dados gerados na Empresa A ficam de forma difusa e foram encontrados 

em diversas formas como: documentos em papel, geralmente originadas em fontes 

externas, ou em planilhas eletrônicas ou pelos bancos de dados existentes na 

organização. Esta forma de armazenamento limita o processo de recuperação da 

informação, o que é fatal no processo de tomada de decisão. Sem estas informações 

não se pode levantar o comportamento histórico. Esta situação acaba influenciando 

no processo de tomada de decisão, pois não são conhecidas as vantagens e/ou 

desvantagens acarretadas com a decisão tomada. 
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Esta seção apresenta a aplicação do modelo na EMPRESA A e está dividida 

nos seguintes itens: levantamento de dados, a mineração de dados, as tecnologias 

envolvidas no desenvolvimento do projeto, o modelo proposto e a discussão dos 

resultados. 

 

5.5.1 Levantamento de Dados 

 

O levantamento de dados se fez dentro de uma linha metodológica de 

pesquisa exploratória, através de entrevistas e de elaboração de questionários e a 

observação dos sistemas e dos processos produtivos junto com responsáveis. 

As primeiras entrevistas na Empresa A, envolveu o diretor presidente e o 

diretor técnico nas quais foi relatada a falta de confiança nos dados históricos 

gerados pela organização, devido a frustrações decorridas de sistemas de 

informação e os vários diferentes resultados apresentados. As demais entrevistas 

foram feitas na medida das necessidades para o desenvolvimento do modelo, aqui 

mais uma vez esteve presente a insegurança quanto aos dados históricos devido ao 

grande número de versões e manipulações. 

Nesta fase fez-se uma investigação dos dados quantitativos históricos sejam 

eles internos à empresa ou de fontes externas a ela. Foi constatado que a empresa 

A não possuía dados externos relacionados a mercado, como nível de participação 

da empresa, informações sobre os concorrentes ou levantamento de necessidade 

dos clientes. O conhecimento de mercado estava baseado no conhecimento dos 

diretores, não havendo nenhum registro desta informação e por consequência o não 

compartilhamento desta informação com os demais membros da organização. 

Quanto a novas necessidades dos clientes, a Empresa A não se coloca como um 

agente produtor de novas necessidades, se portando como um reagente as 

necessidades apresentada pelos seus clientes. Esta situação se dá basicamente 

pela falta de informações externas referentes aos produtos novos de seus 

clientes/concorrentes. 

Os três diretores de Empresa centralizaram a pesquisa, embora os demais 

membros do grupo de decisão contribuíram para elaboração do modelo, além do 

grupo estratégico da Empresa A e os demais funcionários com atividades gerenciais 

e/ou operacionais que contribuíram para o enriquecimento do processo de 

modelagem. Este fato espelha o cotidiano da empresa: todas as decisões são 
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centralizadas em seu grupo gestor e não há participação nas decisões pelo restante 

de Empresa A. 

Durante a execução da pesquisa foi observada a dificuldade da Empresa A 

em definir as suas metas de desempenho. Também se percebeu a necessidade da 

criação de controles de seus processos. Embora ambas, quando elaboradas e 

constituídas de modo consensual, eram rapidamente abandonadas. Em função do 

escopo da pesquisa, foram apenas modelados os objetivos e medidas de 

desempenho do processo de tomada de decisão. 

A maior dificuldade encontrada nesta fase da pesquisa foi o acesso aos dados 

históricos, muito destes dados encontra-se em documentos distribuídos ou na 

experiência das pessoas, pois a partir destes dados, a Empresa A poderá 

incrementar seus processos comerciais, operacionais e administrativas. Para que o 

modelo pudesse contemplar experiências anteriores e vislumbrar os resultados 

baseados em decisões alternativas, é fundamental uma base de dados históricos 

que explicite decisões equivocadas ou bem sucedidas, levando a incorporação de 

uma aprendizagem organizacional constante. 

O processo de levantamento de dados teve uma facilidade na troca de 

informações e experiências, o que facilitou o processo da pesquisa. O grupo 

responsável pela tomada de decisão tinha uma visão similar com relação aos pontos 

positivos e negativos da Empresa A, mesmo somente entre os membros diretores, 

apesar de atuar em diferentes núcleos da empresa. O que facilitava esta visão quase 

única era a facilidade de comunicação das decisões tomadas. 

 

5.5.2 Mineração de Dados 

 

Esta fase do projeto destina-se a descobrir informações e gerar conhecimento 

a partir das fontes de dados da Empresa A, foi utilizada a técnica de Data Mining 

(mineração de dados) para organizar, capacitar e escolher os melhores dados para 

dar apoio o processo de tomada de decisão. 

O processo inicial da mineração de dados é a seleção de dados, na Empresa 

A as fontes de dados são as seguintes: 

 Planilha eletrônica – a maioria contém dados financeiros da Empresa A e 

dados de custos de novos produtos. Todas desenvolvidas em Excel com 

versões do Office que variavam de 95/2003. A situação atual é que as 
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planilhas continuam sendo desenvolvidas sem padrões estabelecidos, 

mas ao contrário das versões anteriores a implantação do ERP; 

 Banco de dados Access – originário dos primeiros sistemas da Empresa 

A contém as informações sobre estoque de produtos, faturamento e de 

empresas sejam clientes ou fornecedores. O sistema esteve em 

operação até a implantação de um ERP no final de 1999. A codificação 

dos produtos era feita de forma sequencial. As bases encontradas 

estavam na versão Office 2000; 

 ERP - o sistema de ERP da Empresa A ilustrado na figura 5.4 

contempla os seguintes módulos: estoque, financeiro, ordem de 

serviço, faturamento, vendas e o contábil. A situação do sistema é de 

implantação total e funcionamento. As tecnologias utilizadas no 

desenvolvimento do projeto do ERP foram: 

o Banco de dados MS-SQL 2005; 

o Linguagem de Programação Delphi. 

 

 

Figura 5.4 – ERP instalado na empresa A 

 

 CRM - este sistema foi implantado no final da implantação do ERP, e 

ambos possuem o mesmo padrão tecnológico. A figura 5.5 ilustra o 

CRM da Empresa A. A situação atual é de funcionamento. As 

tecnologias utilizadas no desenvolvimento do projeto do CRM foram: 
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o Banco de dados MS-SQL 2005; 

o Linguagem de Programação Delphi. 

 

 

Figura 5.5 – CRM instalado na empresa A 

 

 Sistema de produção – este sistema ao contrário dos demais foi 

desenvolvido internamente pela Empresa A. O inicio do processo foi 

em 2002, iniciado pela contratação de um programador e teve sua 

conclusão em março de 2003. A figura 5.6 apresenta o sistema de 

produção da Empresa A, e a situação atual é de funcionamento com 

restrições sérias de usuários. As tecnologias utilizadas no 

desenvolvimento do sistema de produção foram: 

o Banco de dados MS-SQL 2005; 

o Linguagem de Programação Delphi. 
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Figura 5.6 – Sistema de controle da produção instalado na empresa A 

 

O quadro 5.7 apresenta o grau de confiança das fontes de dados da Empresa 

A. Observa-se também a não sinalização de dados externos para os processos de 

análise e de tomada de decisão. O quadro apresenta duas visões, sendo que a 

primeira traz a percepção do usuário primário do dado, este usuário é o responsável 

pela criação ou digitação do dado. A secunda parte demonstra a visão do usuário 

que utiliza um dado já processado pela Empresa A para uma nova tarefa não 

vinculada a fonte que gerou o dado. 

 

Quadro 5.7 – Demonstrativo de confiança nas fontes de dados da Empresa A 

Fonte Usuário gerador / 

utilizador do dado 

Usuário utilizador do 

dado 

Planilha Excel 100% 75% 

Sistema ERP 80% 70% 

Sistema CRM 90% 75% 

Sistema de Produção 70% 40% 

 

Entre os usuários da Empresa A questionados constatou-se que quanto 

menor o grau de confiança maior a manipulação de dados paralelos aos sistemas de 

informação gerando mais desconfianças sobre os resultados alcançados. A 

mineração de dados busca a descoberta de padrões de comportamento dos dados, 
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para que a utilização destes possa auxiliar o processo de tomada de decisão da 

empresa A. A figura 5.7 demonstra graficamente o processo de mineração. 

 

 

Figura 5.7 - Estrutura geral do minerador de dados da Empresa A 

 

Depois da definição das fontes de dados que sofrerão o processo de 

mineração de dados se faz necessário realizar uma grande verificação em todos os 

registros, com a finalidade de encontrar erros, como por exemplo, os que estavam 

com campos incompletos, com erros de digitação e atributos não relevantes. Para 

execução destes procedimentos utilizou-se a linguagem PL/SQL que integra as 

fontes de dados ao banco de dados relacional. O quadro 5.8 apresenta dois modelos 

de scripts (store procedure e triggers) aplicados às fontes dados. 
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Quadro 5.8 – Demonstrativo de scripts aplicados às fontes de dados da Empresa A 

 

 

Após estes ajustes foram implantados padrões para representar os dados e 

aplicá-los ao algoritmo de tomada de decisão que será aplicado a Empresa A. O 

quadro 5.9 apresenta um padrão de dados adotado pelo modelo para auxílio à 

tomada de decisão. 

 

Quadro 5.9 - Transformação dos dados de família de produtos 

Valor Atributo 

RES Linha Residencial 

IND Industrial 

AUT Linha Automobilística 

MAR Linha Marítima 

 

O conhecimento obtido através dos padrões gerados pelos dados da Empresa 

A possibilitará a criação de uma solução adaptável, com diferentes níveis de 

configuração. As visões da aplicação podem tornar-se configuráveis a partir dos 

padrões de utilização descobertos e de acordo com as necessidades dos usuários 

da Empresa A. Estes padrões possibilitarão a Empresa A criar seus primeiros 

métodos de captação de dados de fontes externas. A primeira fonte de dado externo 

definida terá origem no seu próprio sitio de internet, que será alterado e ganhará 

uma aplicação de acordo com as regras estabelecidas no processo de mineração de 

dados. A nova aplicação terá inicio após a conclusão deste trabalho, mas terá as 

seguintes características: 



114 

 

 Banco de dados: SQL; 

 Plataforma .NET: para implementação do website; 

 Ferramentas CASE: para modelagem dos dados; 

 O projeto incluirá scripts (triggers e store procedure) para atualização 

do data warehouse da Empresa A. 

 

O novo site da Empresa A terá um público alvo definido que são seus clientes, 

os quais poderão ter conhecimento de todos os produtos da Empresa A, além de ter 

informações técnicas e uma área restrita aos mesmos. Ao contrario do que ocorre 

hoje estas informações estarão registradas no banco de dados relacional da 

Empresa A demonstrando padrões que serão fundamentais para as estratégias de 

relacionamento e comerciais, que constituem uma das preocupações dos diretores 

da Empresa. Nesta etapa da pesquisa houve um pouco de dificuldades, pois a 

Empresa A não possuía uma forma de dados estruturada e por possuir várias fontes 

de dados não comunicantes, o que gerava dados duplicados e acarretava incerteza 

e inconsistência no processo de tomada de decisão. 

 

5.5.3 Tecnologia Envolvida para o Desenvolvimento do Modelo 

 

Para estruturar o modelo a ser elaborado foi desenvolvido um conjunto de 

documentos relacionados ao registro de informações, controle e desenvolvimento do 

projeto. Estes documentos têm como base a prática de mercado evidenciada nos 

estudos de casos e a experiência profissional do autor. As soluções aqui 

apresentadas podem não ser as melhores práticas do mercado e não é este o 

objetivo do modelo proposto, mas sim encontrar dentro da realidade da Empresa A 

uma solução para o processo de tomada de decisão. 

No início do projeto pensou-se em uma solução que teria os resultados 

analisados em planilhas eletrônicas, mas com o conhecimento da realidade da 

Empresa A esta hipótese foi descartada, pois se percebeu que haveria problemas 

com o tratamento das informações para abastecimento das planilhas. Pensou-se em 

outras soluções e dentro delas foi-se escolhida a sua intranet. A Empresa A possuía 

este ambiente já constituído e estabilizado, mas pouco usado. Com a solução 

proposta ter-se-á um melhor uso do recurso e compartilhamento da informação. As 
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tecnologias que serão utilizadas no desenvolvimento do projeto do modelo serão as 

seguintes: 

 Banco de dados: MS SQL2005 – o qual é um gerenciador de banco de 

dados que permite ao usuário definir tanto a estrutura dos dados, como 

a forma pela qual eles serão pesquisados. Vários outros bancos de 

dados se enquadram na descrição apresentada, mas foi selecionado 

este banco de dados por já estar implantado na Empresa A, o que não 

gera novos custos e os dados são mais facilmente integrados. Foi 

utilizado o Analysis Services, servidor OLAP da Microsoft, para geração 

dos cubos da empresa A e o Microsoft Excel como ferramenta de BI. 

 Plataforma .NET que se constitui em uma iniciativa que visa uma 

plataforma única para desenvolvimento e execução de sistemas e 

aplicações. Todo e qualquer código gerado para .Net, pode ser 

executado em qualquer dispositivo ou plataforma que possua a .Net 

Framework. 

 Ferramentas CASE para modelagem dos dados, as quais se 

constituem em um ambiente que auxilia as atividades no 

desenvolvimento de software apoiando desde a fase de análise de 

requisitos e modelagem até programação e testes. Podem ser 

consideradas como ferramentas automatizadas que tem como objetivo 

auxiliar o desenvolvedor de sistemas em uma ou várias etapas do ciclo 

de desenvolvimento de software. Na empresa A quem dará o apoio 

para execução do projeto será o Open ModelSphere 3.0. 

 Unified Modeling Language (UML) que é utilizada para descrever os 

modelos dos requisitos da aplicação e possui as seguintes 

características: 

o É uma linguagem visual; 

o É independente de linguagem de programação; 

o É independente de processo de desenvolvimento; 

o Não é uma linguagem de programação; 

o Não é uma metodologia. 

 

A figura 5.8 apresenta os requisitos levantados na criação e manutenção dos 

usuários que terão acesso a ferramenta, como se pode ver no modelo de requisitos 
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apresentado os usuários serão tratados de forma diferenciada pela aplicação a partir 

das permissões dadas a conta do usuário. 

 

 

Figura 5.8 – Requisitos levantados para o desenvolvimento da aplicação 

 

Para o desenvolvimento desta aplicação será utilizada uma arquitetura 

denominada de Model-View-Controller (MVC). O uso desta arquitetura possibilita 

separar a lógica do negócio da interface com o usuário, resultando na criação de 

códigos mais fáceis de manter. Elaborar tarefas divididas entre models, views e 

controllers faz com que a aplicação fique leve e independente. A arquitetura está 

representada na figura 5.9 e a função de cada componente é a seguinte: 

 View: é a interface do usuário com a aplicação. No caso da Empresa A 

será desenvolvida na Intranet, sendo que este componente será 

representado pelas páginas que o usuário da Empresa A tem acesso. 

 Controller: é nesta fase que será aplicada a lógica do negócio e regras 

para a tomada de decisão. É nela que deverão ser processadas as 

solicitações realizadas pelos os usuários da aplicação. As regras aqui 

definidas deverão estar alinhadas com as regras estabelecidas no 

processo de mineração de dados da Empresa A. 
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 Model: representada pela camada de banco de dados. Esta camada é 

responsável em receber os dados após serem validados pela camada 

de controller e armazená-los em um banco de dados. 

 

 

Figura 5.9 – Modelo representativo da arquitetura MVC 

 

5.5.4 Desenvolvimento do modelo proposto 

 

A aplicação a ser desenvolvida reproduz o modelo criado ao longo da 

pesquisa de forma a prover uma ferramenta para auxiliar no processo de tomada de 

decisão. Este modelo estará baseado nas fontes de dados históricos da Empresa A, 

nos dados atuais e nas suas intenções. 

Os passos de desenvolvimento da ferramenta para Empresa A envolveram a 

mineração de dados, as suas modelagens, um meio de capturar as intenções da 

Empresa A, o armazenamento desses dados em um banco de dados convencional e 

sua extração para visualização para apoiar o processo de tomada de decisão. 

O modelo da aplicação segue a estrutura representada na figura 5.10. 
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Figura 5.10 – Modelo da aplicação desenvolvida para Empresa A 

 

O modelo foi gerado a partir da somatória de dois componentes, o primeiro 

aqui chamado de ponto de contato com usuário também conhecido como front-end, 

referindo-se a etapa inicial de um processo. O outro componente, back-end no caso 

da Empresa A, será denominado de componente de análise. A geração dos cubos 

será realizada pela ferramenta Analysis Services. As dimensões podem ser criadas 

compartilhadas, isto é, permitindo que esta mesma dimensão seja utilizada em um 

ou mais cubos. 

Os cubos gerados são acessados via Pivot Table, o qual permite a 

visualização de dados multidimensionais e transformados em tabelas dinâmicas e 

salvos em formato htm de acordo com a visão (leiaute) previamente definida. A 

figura 5.11 ilustra o início de uma página htm da Empresa A com uma fonte de 

dados. 
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Figura 5.11 – Conectando a base de dados da Empresa A a pagina htm 

 

Após adicionar uma pivot table tem-se que configurar a conexão da base de 

dados da Empresa A. Para que isso ocorra tem-se que clicar no link “Clique aqui 

para se conectar aos dados”. Esta operação está ilustrada na figura 5.12, a qual 

demonstra a sequência de passos para conexão com o banco de dados. 
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Figura 5.12 – Conectando a base de dados da Empresa 

 

A criação destes cubos, ilustrados na figura 5.13, descrita neste projeto, é 

capaz de analisar dados históricos e os atuais de modo que os resultados obtidos 

possam auxiliar o processo de tomada de decisão na Empresa A. É fundamental 

para a evolução deste processo a verificação das expectativas e os resultados 

gerados pelos cubos, não se deve ser esquecido que o principal objetivo desta 

aplicação é de conhecer indicadores internos e poder compará-los no ambiente 

externo, para que a Empresa A possa tomar ações que as torne mais competitiva, o 

que impulsionará mudanças internas e facilitará decisões estratégicas. Ao contrário 

dos demais sistemas da Empresa A, as informações existentes nesta aplicação são 

mais sensíveis buscando apoiar as ações gerenciais e estratégicas da Empresa A, e 

não tem nenhum caráter de compartilhamento de conhecimento. O principal objetivo 

da aplicação é contribuir para gerar novos conhecimentos que resultem em efetivos 

resultados empresariais de negócio da Empresa A. 
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Figura 5.13 – Cubos gerados para a Empresa A 

 

A integração do resultado do cubo com a aplicação se dará pelo código XML 

gerado pelo cubo mais a linguagem definida para a aplicação. Na figura 5.14 mostra-

se a flexibilidade da ferramenta e a facilidade para obtenção e análise das 

informações. 

 

 

Figura 5.14 - Facilidade ao acesso as informações 

 

Nesta fase é definido o grupo de usuários responsáveis pelo acesso a 

aplicação, os quais apresentarão as necessidades específicas para o 
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desenvolvimento da aplicação e serão os responsáveis pela homologação das 

informações. Num primeiro momento, o grupo de usuários da Empresa A foi definido 

como possuindo quatro níveis com acesso distinto a aplicação, sendo eles 

representados no quadro 5.10. 

 

Quadro 5.10 – Usuários da aplicação 

Grupo Membros Acessos Exclusivos 

Estratégico Diretor Presidente 

Diretor Comercial 

Diretor Técnico 

Acessos aos mapas e 

todas as suas 

funcionalidades 

Manutenção de metas e 

projeções 

Tático Gerente novos produtos 

Gerente de Serviços 

Acesso a mapas 

específicos 

Visualização de metas e 

projeções 

Operacional Serão 3 pessoas que 

terão por função fazer 

os cadastros básicos da 

aplicação 

Cadastros da Aplicação 

Administrador Coordenador da TI Manutenção do 

Ambiente 

 

Estabelecida a equipe de usuários o passo seguinte foi realizar treinamento 

composto de duas horas de acordo com as funcionalidades da aplicação e os 

acessos permitidos aos usuários dividido em dois módulos. O primeiro módulo dado 

ao grupo operacional explicava o funcionamento da aplicação. O segundo módulo 

envolveu a aplicação e o conteúdo dos cubos gerados. Nesta parte os usuários 

utilizam as informações para simular uma tomada de decisão, fazem correlações e 

cruzamentos entre os cubos, o que gerou debate e o questionamento nas projeções 

e geração de gráficos, acarretando em ajustes na aplicação e em alguns cubos 

gerados. 

A aplicação desenvolvida para Empresa A com objetivo de análise e avaliação 

no processo de tomada de decisão tem as seguintes funcionalidade: 
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 exportar a visão para o Excel, a fim de gerar projeções; 

 enviar a visão explorada pelo usuário por e-mail, criar visões pessoais, 

com os filtros e formatos mais usuais; 

 criar visões gerais, possibilitando disponibilizar para outros usuários 

visões construídas pelo próprio usuário; 

 visualizar em forma de gráfico. 

A figura 5.15 apresenta a tela inicial da aplicação batizada pela Empresa A 

com a sigla GI, como o acesso não é liberado a todos os colaboradores na entrada 

da aplicação é solicitado o e-mail do usuário e sua chave de acesso. 

 

 

Figura 5.15 - Tela de Entrada da Aplicação 

 

Com o usuário conectado a aplicação, ele estará limitado a seu perfil que será 

implantado pelo administrador da aplicação, que no caso da Empresa A, é o 

Coordenador da TI. A aplicação (GI) tem como principal objetivo analisar as fontes 

de dados da Empresa A, mas o que não pode ser esquecido é que a própria 

aplicação será uma fonte dados, que antes do desenvolvimento da aplicação, não 

eram registrados no banco de dados da Empresa A. A figura 5.16 ilustra o novo 

cenário de fontes de dados com a implantação do GI. 
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Figura 5.16 – Fontes de dados internos da Empresa A 

 

Foram apresentadas as principais funcionalidades da aplicação para os 

usuários operacionais, que são os responsáveis pela inserção de dados, os quais 

terão acesso temporário aos mapas não lhe sendo possível a criação de novos 

mapas, a exportação de um determinado mapa qualquer e nem a exportação dos 

dados para outra forma de manipulação destas informações. A figura 5.17 ilustra o 

cadastro de metas, uma das funcionalidades que usuário operacional tem. As metas 

cadastradas ou alteradas pelo usuário operacional serão informadas por e-mail aos 

usuários táticos e estratégicos (quadro 5.11) da empresa A. As metas só terão 

efetividade quando dois usuários do grupo estratégico aprovarem a meta 

cadastrada, caso esta não seja aprovada em 48 horas se tornará sem efeito as 

inclusão e ou alteração realizada (quadro 5.12). Este e-mail é enviado para o usuário 

que realizou o cadastro das informações e para os usuários do grupo tático e 

estratégico. 
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Quadro 5.11 – Solicitação de aprovação de meta para um produto qualquer da Empresa A 

Prezado Senhor(a) 

 

Uma nova meta foi estabelecida para o produto abaixo 

XXX.XXX.XXXX -  Produto A 

 

Motivo da Alteração : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Clique no link do produto para aceitar ou rejeitar o motivo 

 

Quadro 5.12 – Expiração de meta para um produto qualquer da Empresa A 

Prezado Senhor(a) 

Informamos que alteração de meta solicitada para o produto XXX.XXX.XXXX - Produto A teve seu 

prazo expirado e os dados informados não serão validos para as operações do GI. 

 

 

Figura 5.17 – Cadastro de metas 

 

Os usuários táticos e estratégicos têm praticamente os mesmos acessos. O 

que diferem os grupos é que os táticos não têm a permissão de alterar os mapas 

históricos, mas têm o direito de gerar novos mapas a partir deles. Os mapas criados 

pelos táticos sofrem o processo de aprovação pelo grupo estratégico, que é 
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comunicado da criação do mapa por e-mail. Uma vez aprovado o mapa, cabe ao 

grupo estratégico definir quem terá acesso ao novo mapa. O quadro 5.13 traz o e-

mail de criação de novo mapa e a figura 5.18 apresenta o ambiente de criação de 

novos mapas de dados da Empresa A. 

 

Quadro 5.13 – Solicitação de aprovação de um mapa criado pelo grupo tático 

Prezado Senhor(a) 

Uma novo mapa de visualização de dados foi criado. 

 

Mapa de Visualização de dados sobre o Produto A 

 

Descrição do Mapa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Clique no link para aceitar ou recusar o novo mapa 

 

 

Figura 5.18 – Ambiente de criação dos mapas de dados da Empresa A 

 

A figura 5.19 demonstra as visões possíveis, a numerada com número um traz 

a informação consolidada, a segunda trás as mesmas informações de forma 

expandida e a terceira traz uma visão gráfica. 
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Figura 5.19 – Visões possíveis do sistema de apoio a decisão (GI) 

 

A aplicação ainda apresenta um módulo de análise de desempenho com 

respeito da inovação dos produtos da Empresa A, como esta não possui fontes de 

dados externos os dados referentes a participação de mercado e de necessidades 

dos clientes serão fornecidos pelo diretores da empresa e das fontes de dados 

internas serão obtidos as quantidades vendidas do produto. A aplicação já está apta 

a receber esta informação de uma fonte externa assim que esta possa fornecer 
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informações precisas e consistentes. Para analisar esta funcionalidade da aplicação 

foi escolhido o produto Tintas A da família de produtos residenciais de Empresa A. 

O funcionamento desta parte da aplicação acontece da seguinte forma, no 

cadastro de metas do produto se cadastra as informações necessárias para análise 

da inovação do produto. A primeira análise possível é a comparação das vendas 

efetivas com as vendas projetadas. A figura 5.20 apresenta o desempenho do 

produto, na linha destinada as informações realizadas verifica-se que os números 

variam entre verde e vermelho com relação ao atendimento de sua meta. Já na linha 

destinada à informação projetada verifica-se que os três últimos meses estão em 

vermelho que indica um aumento na meta mensal para o cumprimento da meta 

anual. Os números aqui apresentados pouco tem haver com a necessidade de 

inovação, mas apontam certo descompasso entre as necessidades do mercado e o 

que está sendo produzido pela Empresa A. 

 

 

Figura 5.20 – Desempenho do produto Tintas A no comparativo de metas 

 

A figura 5.21 traz a mesma análise apresentada através de representação 

gráfica. 
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Figura 5.21 – Visualização gráfica do desempenho do produto Tintas A 

 

No cadastro de metas existem mais dois parâmetros de comparação, o 

primeiro é a comparação com outro produto da mesma família, esta comparação é 

feita para tentar identificar se o problema é com um produto específico ou se existem 

problemas com mais elementos da mesma família. A escolha de produto para 

comparação não pode ser recursiva. A figura 5.22 apresenta a comparação de dois 

produtos. Existem duas análises a serem feitas, a primeira somente traz os valores 

comparativos entre elas e a segunda já apresenta a mesma comparação de forma 

gráfica. A mesma comparação da figura 5.22 pode ser realizada para um produto em 

comparação a seu grupo ou sua família, sendo que em ambas as visões, é possível 

conhecer a sua participação no grupo ou família. Com a apresentação dos primeiros 

resultados comparativos o projeto ganha uma maior visibilidade e confiança dos 

patrocinadores da Empresa A, uma vez que já era sabido que o produto escolhido 

apresentava problemas devido ao não atingimento de suas metas, no entanto não 

era claro se este problema se refletia nos demais elementos do grupo. 
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Figura 5.22 – Visualizações comparativas entre Tintas A e Tintas B 

 

Outra forma de analisar o desempenho da família ou grupo (figura5.23) é a 

análise feita a partir do estudo da árvore de produtos da Empresa A. Nesta visão são 

levadas em consideração a participação de mercado estabelecido pelos diretores e o 

comportamento de vendas. Existem três comportamentos possíveis de um produto 

sendo eles: 
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 AP – Acima do Padrão – que indicaria um comportamento não 

esperado do mercado em relação ao produto. Podendo indicar um erro 

na projeção, um novo comportamento de mercado ou um indicativo de 

preço inferior ao mercado e/ou qualidade superior; 

 NP – No Padrão – indicaria que o produto possui um comportamento 

adequado com mercado e seus dados históricos; 

 FP – Fora do Padrão – indicaria uma rejeição do mercado ao produto 

proposto pela Empresa A. Podendo indicar valor elevado pelo produto 

ofertado. 

 

 

Figura 5.23 – Comparativo de desempenho de um determinado grupo de produtos da Empresa A 

 

Também se pode monitorar o desempenho de um produto através da matriz 

BCG, a qual é uma ferramenta desenvolvida pelo Boston Consulting Group para 

analisar o posicionamento e possibilidades de cada produto de uma empresa. Para 

chegar ao resultado são levados em consideração o desempenho de vendas do 

produto, sua tendência com relação ao mercado além de seus dados históricos de 

vendas e mercado. O resultado (figura 5.24) é apresentando em uma matriz 
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composta por quatro quadrantes onde o eixo “X” representa a participação relativa 

ao produto e “Y” a participação no mercado em que o produto da empresa A atua. 

 

 

Figura 5.24 – Análise do produto da Empresa A 

 

As análises aqui apresentadas são validas aos produtos existentes e com 

dados históricos, assim como os novos produtos que utilizaram os dados históricos 

de sua família e/ou grupo, ou de outro produto. 

 

5.5.5 Discussão dos Resultados 

 

Com o intuito de se avaliar o modelo proposto foram elaborados alguns 

cenários a partir dos dados existentes no banco de dados da Empresa A. 

Inicialmente, as análises utilizaram novamente os testes de estresse do banco de 

dados da Empresa A. O que foi observado neste dado foi uma maior velocidade no 

acesso a esta informação assim como uma melhor facilidade na localização das 

informações, por haver “pequenas bases de dados” voltadas a determinado assunto. 
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Foram feitas as mesmas análises (selects) iniciais e não foram mais detectados 

dados divergentes, nulos e os indicadores e atributos apresentaram os mesmos 

resultados em todas as bases pesquisadas. 

Concluída a fase inicial dos testes, foi necessário verificar os resultados das 

saídas, podendo ser (data mart, relatórios, análise de dados no BI), produzidos pelo 

modelo. Para isso foi selecionado um grupo de produtos, esta seleção foi feita pelo 

comitê da Empresa A. O conjunto de dados levado em consideração para análise foi 

até o mês junho de 2009 de uma linha de tintas residenciais para ambientes 

internos. Os primeiros resultados analisaram os anos de 2006 e 2007, estes dois 

anos apontam perda significativa numa determinada linha de produtos que 

englobava os produtos Tintas B e D. A queda teve início em junho de 2006, esta 

perda de mercado continua pelo ano de 2007, sendo que em setembro de 2007 os 

indicadores apontavam a necessidade da mudança no produto ou sua 

descontinuidade. Esta situação começa a ser revertida em junho/2008 quando esta 

linha de produtos começa a alcançar suas metas estabelecidas. Outro caso 

apontado no grupo selecionado foi o produto denominado Tintas A, este é um 

produto de grande destaque nos anos de 2006 e 2007, este quadro já muda e no 

começo de 2008 ele se mantém estável e pouco a pouco começa a perder mercado 

até que em maio de 2009 já apresenta indicadores que apontam para uma mudança 

ou sua descontinuidade. 

Com o fim dos testes, foram apresentados os resultados para o comitê de 

informática e para os diretores da Empresa A, coube ao diretor da Empresa A 

explicar aos presentes como organização elaborava seus processos de tomada de 

decisão. O próprio diretor da Empresa A caracterizou o processo de tomada de 

decisão como baseada no conhecimento do mercado do grupo diretivo. 

Apresentados os cenários de análise dos produtos B, D e A foi feito um 

quadro comparativo entre as ações tomadas pela diretoria da empresa A e os 

indicadores gerados pelo modelo representado pelo quadro 5.15. Após as 

apresentações dos indicadores gerados pelo modelo, o diretor da Empresa A tomou 

a palavra e concordou com os resultados apresentados pelo modelo, explicando que 

a ação das Tintas B e D foi retardada, pois a diretoria da Empresa A acreditava na 

retomada do mercado sem a necessidade de uma ação sobre os produtos, fato este 

que não ocorreu. Com relação ao produto A comentou-se que a diferença era não 
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considerável uma vez que a Empresa A antecipou algumas decisões devido a 

situações que ocorreram no passado. 

 

Quadro 5.14 - Comparações das decisões da Empresa A versus indicadores do modelo 

Produto Decisões da Empresa A Indicadores do Modelo 

Tintas B e D A diretoria manteve o produto 

até 02/2008, quando o 

produto sofreu algumas 

alterações e voltou a ganhar 

mercado 

Alerta desde: 06/2006 

Mudança: 09/2007 

 

Tintas A Produto sofreu mudanças em 

abril/2009 

Alerta desde: 07/2008 

Mudança: 05/2009 

 

Mesmo com os resultados apresentados pelo modelo o diretor acredita que 

seja pouco provável que empresa A adote o modelo como um todo. 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

 

6.1 Conclusões Finais 

 

O estudo de caso realizado na Empresa A permitiu avaliar alguns benefícios 

e dificuldades na aplicação da metodologia proposta. A partir dos dados levantados 

inicialmente, foi feita uma apresentação com o grupo responsável pelo processo de 

tomada decisão da Empresa A. Nesta reunião com o grupo pode-se perceber o 

interesse e a necessidade de uma ferramenta que os apoiassem no processo 

decisório. 

Foi também enfatizado por sucessivas vezes que a Gestão da Informação 

não diz respeito somente à Tecnologia da Informação. Apesar de a empresa possuir 

uma estrutura de sistemas de informações, foi possível identificar junto com o grupo 

a falta de confiança nos resultados apresentados pelos sistemas de informação e 

que estes resultados nem sempre eram utilizados pela empresa. Foi apontado 

também que a informação é uma estratégia importante para atrair e fidelizar clientes, 

pois com o aumento da competição tem maior vantagem competitiva aquele que 

melhor conhece o as necessidades de seu cliente e as características do mercado 

em que compete. 

Alertou-se também que as fontes externas de dados são um meio importante 

para o desenvolvimento e implementação de ações integradas com as fontes de 

dados internas, as quais permitem soluções personalizadas de acordo com gostos e 

preferências do mercado. 

Apesar dos benefícios acima citados, na fase de coleta de informações, 

identificaram-se algumas questões importantes para avaliação da metodologia, 

relacionadas à: (i) estrutura das informações; (ii) acesso às informações; (iii) 

veracidade dos dados; e (iv) exata compreensão dos dados necessários para o 

processo de tomada de decisão. 

Com relação a aplicação proposta trata-se de uma ferramenta que rastreia 

os dados na origem (banco de dados, documento do usuário, outras fontes de 

dados) e geram mapas de análise, tornando seu conteúdo visível e possibilitando 

análise dos dados e/ou estratificações, permitindo assim que o usuário da aplicação, 
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no caso da Empresa A os tomadores de decisão, possam estabelecer parâmetros de 

análise e crítica. 

Na prática, o desenvolvimento da solução apresentada só foi possível depois 

da aplicação de três ferramentas, todas elas de conhecimento público principalmente 

dos profissionais que atuam em TI. A primeira consistiu na criação de um data 

warehouse para que haja a disponibilidade dos dados para uso exclusivo dos 

propósitos gerenciais. Paralelo à utilização de uma ferramenta para explorar os 

dados, os quais são sempre necessários aos negócios, foi empregado data mining. 

E ainda, uma ferramenta OLAP foi aplicada para realizar a exploração dos dados. 

Por fim, foi desenvolvido um ambiente de aplicação para facilitar o acesso do usuário 

com a fonte de dados requisitada. 

Aplicou-se a esta tecnologia o conceito de Business Intelligence (BI), com 

objetivo de conhecer os indicadores internos e compará-los no ambiente externo, 

visando o conhecimento do posicionamento competitivo da empresa, o que poderá 

impulsionar mudanças internas e facilitar decisões estratégicas. 

Com relação ao acesso às informações, uma questão deve ser considerada, 

refere-se à confiança da empresa para liberação dos dados para análise e proposta 

de projeto. 

 

6.2 Trabalhos Futuros 

 

Ações isoladas não são suficientes para alcançar a vantagem competitiva de 

se trabalhar adequadamente com as questões da tecnologia da informação. Este 

trabalho delineia como propostas para trabalhos futuros a realização de um estudo 

mais aprofundado quanto aos impactos que a informação causa na gestão da 

empresa, procurando identificar qual a real consequência de cada um destes 

impactos não só na empresa em questão, mas também observando e considerando 

as relações entre fornecedor versus empresa versus cliente. 

O Gerenciamento de Processos poderá ser uma ferramenta usada com 

intuito de auxiliar nesta tarefa. Ou seja, esmiuçar cada atividade de cada processo, 

procurando aquelas atividades ideais para serem trabalhadas, no sentido de diminuir 

os impactos e, consequentemente, diminuir os custos da qualidade da informação 

das empresas. 
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