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RESUMO

PRADO, TONI A. C. Diagnóstico de Sistema Business Intelligence na Portobello S. A.
2007. Ntimero de folhas (52f.).Trabalho de Conclusão de Estágio (Graduação em
Administração). Curso de Administração, Universidade Federal de Santa Catarina,

Florianópolis, 2007.
Este estudo descreve as implementações de sistema de Business Intelligence na empresa
Portobello S.A. com objetivo maior de explorar os conceitos aplicados na prática.
Desenvolveu-se uma revisão bibliográfica para dar subsídios ao autor e leitor do presente
trabalho identificar a apresentação acadêmica sobre o tema. Como resultados percebeu-se a
não dependência do tipo de tecnologia empregada na implementação do BI, a importância de
concentrar o foco nas necessidades de negócio, e a percepção da qualidade da informação
como fator determinante da utilização do BI por parte dos usuários.

Palavras-chave: Business Intelligence, Tomada Decisão, Sistemas de Informação.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização do terna e apresentação do problema de pesquisa

Gerenciar uma empresa no mercado atual pode colocar seus administradores frente a
um desafio constante de decidir em tempo hábil onde aplicar seus recursos, de modo que
consigam transforma-la em uma empresa com vantagem competitiva. 0 Business
Intelligence (BI) pode se tornar ferramenta importante para auxiliar o gestor a dispor
rapidamente de dados relevantes ao processo de tomada de decisão.
A informação pode fornecer para a empresa subsídios necessários à escolha de como
empregar de modo eficiente seus equipamentos, materiais, dinheiro, tecnologia e pessoas
seguindo alinhados com os objetivos estratégicos da organização. Não é toda e qualquer

informação que pode ser considerada importante para uma determinada decisão; a informação
deveria estar disponível de maneira adequada para o público alvo interessado, permitindo que
o mesmo faça uso de um apoio ágil e ao mesmo tempo facilitado, ajudando-o assim a
perceber seu valor. Nos processos decisórios observados por Etzioni (1989), constatou-se que
uma grande quantidade de informações disponíveis aos executivos não tem gerado um
melhor entendimento dos assuntos sobre os quais devem decidir.
Os gestores estão acostumados a ver sua empresa usar a Tecnologia da Informação
para resolver problemas no nível operacional, implantando e integrando suas operações

básicas através de sistemas de ERP (Enterprise Resource Planning), seja este de pequeno,
médio ou grande porte. Tais sistemas que venham a abranger as áreas de suporte
administrativo-financeiro, contábil, fiscal ou mesmo automatizando a área fim do negócio,
seja ele industrial, varejo ou serviço. Nota-se que urna concentração de esforços em resolver
as questões básicas e a empresa segue sem informações gerenciais úteis aos seus executivos.
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E neste contexto que o BI entram em destaque, em resposta à carência percebida pelos
administradores da organização.

No sentido de constatar a relevância da adoção do BI no auxilio à tomada de decisão
foi estudada a empresa Portobello S.A., empresa atuante no ramo de revestimentos cerâmicos,
que busca destaque no mercado através de posicionamento de vanguarda no desenvolvimento
de produtos e serviços. Neste cenário formulou-se a seguinte questão de pesquisa: Como se
caracteriza a utilização de Business Intelligence na empresa Portobello S/A?

1.2 Objetivos Geral e Específicos
0 objetivo geral deste estudo é caracterizar as implementações de Business
Intelligence na Portobello S.A. Para que o objetivo seja atingido, foram estabelecidos os
seguintes objetivos específicos:

Descrever os modelos de BI implementados na empresa.

b)

Descrever a evolução do uso do BI na empresa.

1.3 Justificativas
Quanto á relevância para a organização destaca-se a preocupação da empresa em
inovar. "0 segredo da Portobello para inovar constantemente é adotar a inovação corno um
principio que direciona todas as atividades dentro da empresa, desde o sistema de gestão até o
desenvolvimento de produtos" (PORTOBELLO, 2006).

Apesar da inovação ser prioridade dentro da organização, observa-se a necessidade
de validar os investimentos de recursos para que os mesmos estejam alinhados corn o

lo
planejamento estratégico da empresa. Para tanto entender os reflexos de uma decisão tornouse uma necessidade eminente por parte dos executivos desta organização, levando-os assim a
escolher um sistema de informação que os apoiasse na obtenção de informações relevantes.
No contexto geral observa-se que as empresas estão cada vez mais sendo cobradas, não

somente pela qualidade com que tomam suas decisões dentro do mercado, mas também pela
velocidade com que tomam estas decisões. A capacidade de gerir dados e transforma-los em
informações válidas para aplicações práticas despontam como diferencial oferecido pelo BI.
Tendo como premissa o estudo de um caso aplicado, o presente trabalho pode servir como

instrumento auxiliar em pesquisas que envolvam o tema de aderência do uso deste tipo de
sistema de informação na prática.
Quanto à relevância pessoal, destaca-se interesse em contribuir com a produção

cientifica, aproveitando a oportunidade de estar inserido no processo de implantação e
execução do projeto de uso do BI na empresa Portobello S. A., buscando reunir os
conhecimentos pesquisados na fundamentação teórica e sua observação na prática
empresari al.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Na fundamentação teórica busca-se conceituai- tomada de decisão nas organizações e
Business Intelligence, para dar suporte à pesquisa realizada. Foram pesquisados os ternas
junto aos autores corn intenção de interligar os assuntos e dar sustentação ao presente
trabalho.

2.1 Processo de Tomada de Decisão

Segundo Pereira (1997, p.173), "a palavra decisão é formada pelo prefixo 'de'
(prefixo latino, aqui com o significado de parar, extrair, interromper) que se antepõe à palavra
caedere (que significa cindir, cortar)". Etimologicamente a palavra decisão vem do Latin e
significa numa tradução literal "parar de cortar" ou "deixar fluir". Pereira (1997) comenta
ainda que indecisão implica em estagnação.
Considera-se que é preciso tomar uma decisão sempre que existe a necessidade de
mudar ou se está diante de um problema com mais de uma alternativa para sua solução,
defrontando-se com a necessidade de escolha. Pode-se dizer que há um problema quando
existe uma divergência entre o que se percebe e o que de fato se precisa (PEREIRA, 1997).
Para Stryker (2001), problema é o desvio de algum padrão ou desempenho desejado;
a decisão é uma escolha do melhor caminho para corrigir as causas de um problema e o
processo de gradação, partindo de um problema até sua causa, que pode ser também urn
problema a ser resolvido.
As decisões podem ser classificadas como simples ou complexas, especificas ou
estratégicas, e suas conseqüências podem apresentar-se de forma imediata, de curto prazo, de
longo prazo, ou ter a combinação das formas anteriores, o que é chamado de impacto
multidimensional (GOMES, 2002).
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O processo de tomada de decisão consiste no fato do decisor — indivíduo ou
indivíduos responsáveis pela escolha — decidir escolher a melhor opção entre as alternativas
possíveis. Gomes (2002) comenta que, para alguns autores, decidir é posicionar-se em relação

ao futuro. "Decidir também pode ser definido corno: a) processo de colher informações,
atribuir importância a elas, posteriormente buscar possíveis alternativas de solução e, depois,
fazer a escolha entre as alternativas; b) dar solução, deliberar, tomar decisão" (GOMES, 2002,
p.12).
Drucker (2006), seguindo as etapas que identificou no processo de decisório, propôs
um modelo de estrutura na tomada de decisão corn seis etapas, conforme segue abaixo:
Classificar o problema — em primeiro lugar é importante classificar se o mesmo
é genérico, único ou se é um novo gênero;

d) Definir o problema — uma vez que um problema tenha sido classificado como
genérico ou único, busca-se definir de que se trata;
Somente os verdadeiros tomadores de decisão eficazes estrio atentos para o fato de
que o perigo, não é a definição incorreta; é aquela definição plausível, mas
incompleta. }Id apenas uma garantia para não se tornar prisioneiro de urna definição
incompleta: checá-la novamente e mais uma vez, em relação a todos os fatos que
possam ser observados, e descartar uma definição no momento em que ela deixar de
abranger qualquer um deles" (DRUCKER, 2006, p. 14);

e) Especificar a resposta ao problema - definir claramente os objetivos, as metas e
as condições que a decisão tern de alcançar. Em ciência, essas condições são
conhecidas como condições-limite , O tomador de decisão deve tomar o cuidado
de manter claras as condições-limite;
f) A decisão - decidir o que é certo, em vez do que é aceitável, de modo que
atenda As condições-limite;
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g) A ação — converter a decisão em ação é o quinto, porém mais importante
elemento do processo decisório. Para tanto são necessárias respostas para as
questões: "Quem deve tomar conhecimento? Que medida deve ser tomada?
Quem deve torná-la? Qual deve ser a ação para que as pessoas que devem tom&
la possam tomá-la?" (DRUCKER, 2006, p. 21);
h) Testar a validade e a eficácia da decisão em relação ao verdadeiro rumo dos
acontecimentos — isso significa verificar corno a decisão está sendo
implementada e se a mesma pode ser considerada apropriada ou obsoleta.
Outro modelo de estrutura é o Modelo do Processo de Decisão por Auren Uris
citado por Gomes (2002). Este modelo divide-se também em seis fases, que podem ser assim
denominadas:
a) Análise e identificação da situação e do problema — uma decisão segura e precisa

advém de um rigoroso levantamento de informações para identificar o ambiente,
a situação e o problema;
b) Desenvolvimento de alternativas — considera-se que o decisor deve usar de sua
experiência pessoal e de sua equipe para corroborar os dados coletados no
intuito de identificar possíveis alternativas para a resolução do problema
proposto;
c) Comparação entre alternativas — nesta fase devem ser relacionadas vantaaens,
desvantagens e custos de cada alternativa;
d) Classificação dos riscos de cada alternativa — deve-se medir as alternativas,
tendo em vista o grau de risco envolvido somado ao beneficio a ser alcançado;
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e) Escolha da melhor alternativa — uma vez destacadas as vantagens, as
desvantagens e os riscos, cabe ao decisor ser capaz de identificar a melhor

alternativa para o problema ern questão;
Execução e avaliação — a implantação da alternativa escolhida deve ser
executada com segurança e domínio. "Os resultados do processo decisório
devem ser analisados e comparados, objetivando validar ou não o processo
utilizado; assim, erros detectados não serão repetidos em outras decisões"

(GOMES, 2002, p.32).
Gomes (2002) observa que, para alguns autores, o apoio à. decisão é dividido em
apenas duas fases: análise (passos "a" e "b") e síntese (passo "c").
Para Pereira (1997), a qualidade da decisão está intimamente condicionada

a

informação existente. 0 autor considera que o problema do decisor contemporâneo não é o de
obter, mas o de interpretar a informação, transformando dados comuns em informações
pois o mundo atual está cheio de informação do tipo: excessiva; errada; manipulada; dispersa;
escondida; sonegada; desfavorável; não confiável.
Um fator complicador para o gestor é executar a triagem das informações, chegando

rapidamente àquela que fará a diferença entre uma decisão errada ou tardia e a decisão correta
e oportuna. Neste contexto, observa-se a necessidade de sistemas de apoio a decisão, que
forneçam produtividade a custos reduzidos, somados a qualidade.
Quanto ao perfil do decisor, Drucker (2006) conclui que, para o exercício do
processo de decisão, há necessidades de ferramentas de apoio ao gestor. Os tomadores de

decisão precisam de informação organizada corno feedback (relatórios e estimativas). O autor
ressalta ainda que a tomada de decisão é apenas urna das tarefas de um executivo. Um
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executivo eficaz toma decisões como um processo sistemático com elementos claramente
definidos e em uma seqüência de etapas distintas. Na verdade, espera-se que ele tome

decisões significativas e de impacto positivo como um todo; seu desempenho e seus
resultados caracterizam o executivo eficaz.
O'Brien (2004, p. 247) destaca que "o tipo de informações requeridas pelos

tomadores de decisão está diretamente relacionado com o nível da tomada de decisão
gerencial e o grau de estrutura nas situações de decisão que eles enfrentam". Para ele os níveis
de tornada de decisão gerencial classificam-se em administração estratégica, tática e
operacional. Laudon e Laudon (2004) trabalham com conceito semelhante, usando a
nomenclatura: estratégico, gerencial e operacional.
Tanto para O'Brien (2004) quanto para Laudon e Laudon (2004), a administração
estratégica é formada pelo conselho diretor, presidente e principais executivos da organização,
cujo papel é desenvolver as estratégias, as metas globais, as políticas e os objetivos da

organização. Eles também acompanham o resultado estratégico da organização e sua inserção
no ambiente politico, econômico e de mercado. A administração tática/gerencial é composta
pelo corpo gerencial e equipes autodirigidas, responsáveis por planos de curto e médio prazo.

orçamentos, políticas, procedimentos, programações, objetivos de negócios para as
subunidades da organização. Eles devem monitorar e controlar os recursos sob sua
responsabilidade, como departamentos, divisões, equipes de processos e outros grupos de
trabalho. A administração operacional é constituída pelos membros das equipes autodirigidas
ou os próprios gerentes de operações que desenvolvem os pianos de curto prazo. Eles definem
a utilização dos recursos e o desempenho das tarefas de acordo corn os procedimentos dentro
dos orçamentos e programações que definem para as equipes e outros grupos de trabalho da

organização.

16
Estes diferentes níveis na estrutura das organizações necessitam de diferentes
ferramentas para a execução de suas funções, assim, a estrutura das decisões também é
diferente.

A estrutura das decisões no âmbito organizacional está diretamente relacionada ao
tipo de problema que cada nível precisa solucionar. Assim, quanto aos tipos de problemas,
sob o ponto de vista da tomada de decisão, podem ser classificados em três categorias:

problemas estruturados, semi-estruturados e não-estruturados (TURBAN; ARONSON, 1998).
Para Shimizu (2001), um problema é tido como estruturado se, para chegar aos
resultados desejados, sua definição e fases de operação estejam claros, sendo sempre possível
sua execução repetida. Os problemas semi-estruturados são problemas com operações bem
conhecidas, mas que contêm algum fator ou critério variável que pode influir no resultado.
Define ainda que nos problemas não-estruturados, os cenários e o critério de decisão não estão

fixados a priori.
Pode-se dizer também que a decisão sobre qualquer um dos três tipos de problemas

(estruturados, semi-estruturados ou não-estruturados) pode ser diferenciada por nível de
decisão: estratégico (em geral, decisão para dois a cinco anos); tático (decisão para alguns

meses a até dois anos); despacho ou liberação (decisão para algumas horas ou alguns dias)

(SHLMIZU, 2001).
Para O'Brien (2004) as decisões tomadas no nível da administração operacional
tendem a ser mais estruturadas, isto 6, envolvem situações em que os procedimentos a serem
seguidos quando é necessária uma decisão, podem ser especificados de antemão. As decisões
no nível tático tendem a ser semi-estruturadas, ou seja, alguns procedimentos de decisão
podem ser pré-especificados, porém não o suficiente para levar uma decisão definida
recomendada. As decisões tomadas no nível da administração estratégica são as decisões não
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estruturadas, pois envolvem situações de decisão nas quais não é possível especificar de

antemão a maioria dos procedimentos a serem seguidos.
As decisões não estruturadas, segundo Laudon e Laudon (2004) são aquelas em que
o responsável por elas deve usar o bom senso, sua capacidade de avaliação e sua perspicácia

na avaliação do problema. As decisões estruturadas são repetitivas, rotineiras e envolvem urn

procedimento pré-definido, de modo que não precisam ser tratadas a cada vez como se fossem
novas. Nas semi-estruturadas, apenas parte do problema tern uma resposta clara e precisa dada
por um procedimento assertivo.
Para ajudar os administradores no processo decisório, tem sido lançadas ferramentas
como o BI, que é apresentado a seguir.

2,2 Business Intelligence

0 tema BI envolve aptidões especificas embasadas em cursos de graduação como:
administração, ciência da computação, engenharia em telecomunicações, gestão e
desenvolvimento web, sistemas de informação e cursos associados à tecnologia e uso de
informação em geral. 0 assunto "Integração de sistemas corporativos" é objeto de estudo dos
profissionais encarregados pela interface de todos os sistemas de dados que pertencem a uma
empresa, bem como deve estar presente na pauta de administradores de empresas que se
preocupam com o fluxo de informação que possa afetar a tomada de decisão em seus

negócios.
Na composição do significado de BI, encontra-se Biere (2003) descrevendo
Business Intelligence como sendo a transformação concisa e metódica de dados de qualquer
fonte para novos formatos para prover informação que seja orientada a negócios e a
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resultados. 0 autor complementa que o propósito de investir em BI é transformar um
ambiente reativo aos dados em um que seja proativo.
Segundo Buchanan e O'Connell (2006), a origem do termo "Business Intelligence"
se deu em fins da década de 1980 quando um consultor do Gartner Group o usou para
descrever sistemas que ajudam tomadores de decisão a entender o universo da empresa.
Esta visão moderna do conceito é corroborada por Moss e Atre (2003), que citam

que BI não é nem um produto nem um sistema, e sim uma arquitetura e um conjunto que

integra ação operacional com aplicações e base de dados de suporte a decisão, para prover
comunidade de negócios acesso a dados de negócios.
Para Eckerson e Howson (2005), o propósito do BI, conforme sua concepção em
meados de 1990, era dar aos usuários de negócios acesso direto à informação, ao invés de ter

que ir até o departamento de informática pra obter relatórios ou visões de informação
personalizada. A idéia seria fornecer aos usuários de negócios, poder de pesquisa em um

repositório integrado de dados e criar seus próprios relatórios, aumentando-lhes a habilidade
de tomada de decisão.

Loshin (2003), por sua vez, ressalta que a linha divisória que separa negócio e
tecnologia não é muito clara, e esta divisão se desfaz mais e mais à medida que os
administradores organizacionais reconhecem o quanto as informações e conhecimento

gerencial estão integradas no seu cerne.
Voltando um pouco no tempo dentro da esfera de atuação dos sistemas de

informação, observa-se que os outros conceitos de sistemas foram os precursores do que hoje
os autores definem como BI. As novas saídas que a informática e as telecomunicações
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proporcionaram, influenciam o jeito como as organizações devem trabalhar com a
informação.
As mudanças acontecidas nas empresas por causa da era da informação mostram um
novo conceito de trabalho. .Id não existem os grandes arquivos que cram responsáveis pelo
armazenamento da informação em papel. Esses meios foram adequados para informações
digitais que atualmente fazem o armazenamento de informações de forma eletrônica, o que
abre um novo leque de possibilidades para explorar a acessibilidade que estas informações

disponibilizam.
0 BI, quando usado, pode constituir eficiência e flexibilização para atuar no
mercado atual que pretende adequar-se 'as perspectivas de clientes, formar novos nichos de
mercado, e manter sua marca competitiva.

Atualmente, de acordo com Graeml (2000), o BI passou a ser a quarta principal
solução das empresas sendo ultrapassado somente pelas pessoas, pelo capital

e pelas

rmiquinas.

Moss e Atre (2003) afirmam que a decisão de usar um sistema de BI deve ser
sempre orientada pelo negócio, e não pela tecnologia, ou seja, não seria sábio investir em um
sistema simplesmente para testar uma nova tecnologia.
Muitos fracassos no presente cenário foram consagrados pela má administração dos
recursos investidos em Business Intelligence. São muitas as situações onde uma empresa
resolve apostar nos melhores sistemas e nos melhores computadores, mas esquecem o fato de
que máquinas são manipuladas por pessoas, e que não é suficiente ter processos automáticos
se estes não forem compatíveis com as necessidades principais do mercado.
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Loshin (2003) estabelece que devem ser definidas métricas de sucesso em uma
implementação de BI, de acordo com as expectativas relacionadas a:

funcionalidade,

acessibilidade, performance, qualidade, disponibilidade e relevância de negócio.

2.2.1 Business Intelligence e os processos de negócios.

As empresas que adotaram tecnologia sem se desligar do seu campo de atuação e
meios de execução tiveram lugares de liderança. De acordo com Strassmann (1997), não são
os computadores, mas a maneira como a empresa os usa é que faz a diferença, conceito
corroborado por Oliveira (1999).
No processo pelo qual a organização pretende adequar-se aos meios tecnológicos,
ressalta Oliveira (1999), também é essencial que haja a consciência de que tal processo
envolve a adaptação de pessoas junto ao novo sistema e que tais modificações devem ser
gerenciadas rapidamente, visto que ao utilizar equipamentos tecnológicos sempre se corre o
risco da obsolescência, ou seja, sempre irá existir uma nova tecnologia que ofereça um
número maior de vantagens sobre os meios já existentes.
Em conjunto com a definição de BI, é relevante destacar a influência da Internet,
pois ela afetou a maneira de desenvolver e utilizar os sistemas computacionais. De maneira
geral, a Internet vem comprovando que esta não é uma tecnologia que deve ser ignorada, pois
organizações surgiram e outras já não mais existem devido à Internet, conforme explica
Sterne (2000).
Côrtes & Rosochansky (2001) destacam algumas vantagens possíveis nas quais a
Internet influencia diretamente nos atuais negócios:
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a) uma empresa pode atuar em serviços voltados a seus clientes, permitindo uma
perfeita interação;
b) oferecer recursos ao cliente para comprar produtos;
C) descrever informações que no momento da venda podem ser um fator que faz
a diferença;
d) diminuição dos custos relacionados com comunicações.
Estas vantagens são alguns exemplos, mas muitas outras são vantagens não
explicitas, como imagem da empresa ou mesmo banco de informações sobre hábitos de
compra de clientes. Afinal, é importante esclarecer que cada organização terá uma visão
particular de quais tipos de vantagem se deve obter através da Internet e sua integração com
seus sistemas.
O ambiente atual exige uma participação on-line. Enquanto muitas pessoas fazem

compras pela Internet, outras, mais inseguras e/ou indecisas, preferem buscar informações
sobre produto, ou ainda recebem uma propaganda ao ler um e-mail. De um modo ou outro, é
uma forte mídia de exposição.
necessário haver clareza na orientação básica e nos objetivos da organização,
informações completas e uma estrutura que gere liberdade de ação, para que os colaboradores
possam usar seu poder na tomada das decisões que definem a realização dos serviços.
De acordo com Beal (2007), os gestores de BI encaram hoje diversos desafios:
aperfeiçoar a propriedade dos serviços; reprimir gastos de compra e interferência; garantir a

operação assegurada e prosseguida de negócios cada vez mais dependentes de tecnologia; e
desenvolver a capacidade do negócio com embasamento na TI. O rápido avanço da
tecnologia, as pressões por reduzir gastos e o constante crescimento das demandas e

expectativas dos usuários são motivos que ajudam a entender a preocupação de hoje de
diversos gerentes de BI com a análise do desempenho de suas unidades: vigiar o progresso
atingido passou a ser essencial para, por exemplo, esclarecer com a alta direção os gastos de
operação ou a necessidade de novas aquisições em infra-estrutura ou sistemas de informação.

Gerentes capazes sabem que já será muito tarde para governar o desempenho do BI
quando um plano já ultrapassou de modo expressivo as avaliações de custo e/ou prazo, ou

deixou de apresentar os resultados esperados: isso

significa gerenciar catástrofes, não

gerenciar desempenho. Mas avaliar o desempenho do BI geralmente não é serviço
principalmente porque na maioria das empresas o Business Intelligence é um habilitador dos

processos de negócio, não o resultado desses processos.
A necessidade de que as organizações sejam inteligentes, perante as mudanças
constantes da sociedade do conhecimento, faz com que elas ainda se transformem e
promovam planos dos seus dados auxiliados pelos recursos da TI (REZENDE, 1997).
Para atuarem de forma inteligente, as empresas precisam colocar à disposição
produtos de qualidade, praticar bom atendimento, adequar sua política de venda e custos aos
clientes, cumprir prazos pré-estabelecidos e agir cautelosamento sobre as mudanças do
mercado. Essas exigências forçam as empresas a reavaliarem seus valores comerciais,
humanos e tecnológicos, o que não garante o alcance dos intuitos organizacionais e a
inteligência empresarial.

Para Rezende (1997), nesse sentido, duas premissas são importantes para as
empresas no atual momento de competição e globalização: a definição de uma estratégia de
posicionamento no mercado e a utilização do BI como relevante recurso para suporte a
decisão e permanência desse posicionamento.
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Rezende (1999) contextualiza que a globalização ampliou significativamente os
negócios do mundo, fazendo com que as empresas busquem as novidades e que seus negócios

se desenvolvam, contudo as estruturas, as políticas, os processos e as culturas organizacionais
devem ser analisadas nesse crescimento. Isto faz corn que BI se apresente como uma
ferramenta de suporte a organização de processos empresariais e como uma estrutura de

coalizão dessas atividades empresariais completas, concedendo aos gestores habilidades de
análise das informações necessárias.

Utilizar o BI sem planejamento é um risco que a empresa não deve correr, pois o uso
aos poucos da TI, ao mesmo tempo em que dá potência à capacidade das empresas para

alcançar manter ou superar vantagens rivais, também amplia os riscos de gestão inerentes a
qualquer tipo de decisão e ação.
Há empresas que de algum modo tentam avaliar o desempenho da TI; esse cálculo,
na maioria das vezes se resume a identificadores operacionais (número de atendimentos de
help desk, tempo mediano de resposta para o usuário, tempo de sistemas indisponíveis, etc.).

Avaliações como essas, apesar de 'Reis, não são o suficiente para aceitar uma adequada
avaliação do desempenho da TI. 0 Business Intelligence não é capaz de gerar lucros para o
negócio, não sendo urn produto ou serviço da empresa. Para que ele cause resultados
verdadeiros, é preciso que esteja ligado à estratégia da empresa — ou seja, os investimentos em
BI devem estar diretamente associados aos objetivos totais da empresa, cooperando para a sua

obtenção. Se não houver a preocupação de decidirem-se códigos de desempenho que liguem
investimento de BI corn objetivos de negócio, a empresa corre um grande risco de exercitar
tecnologia cara e inútil, capaz de fazer o que os técnicos desejam, mas não o que a empresa

precisa (BEAL, 2007).
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2.2.3 Vantagens do uso de Business Intelligence.

No decorrer de muitos anos, o BI foi analisado como um mero elemento de apoio A
empresa, um centro de custo, que no início não gerava retorno algum para o negócio. Mas os
usos do BI foram sendo ampliados dentro das empresas - se antes a tecnologia era usada
apenas para automatizar serviços e eliminar o trabalho humano, aos poucos ela começou a
deixar rico todo o processo organizacional, auxiliando no desenvolvimento das atividades,
eliminando barreiras de comunicação e assim por diante. E, nesse novo cenário, o BI começou
a incorporar um papel muito mais importante nas empresas: o de dar subsidio a tomada de
decisão que pode gerar aumento de lucros e de redução de gastos operacionais. McGee e
Prusalc (1995, p.51) afirmam que "uma definição de estratégia eficiente exige informação
precisa e em tempo hábil, informação variada e no grande volume necessário".

De um modo geral, o BI pode aperfeiçoar significativamente as operações e
processos organizacionais ern atuação, pode influenciar de modo significativo a maneira pela
qual as coisas são feitas, pode atender uma necessidade distinta e pode indicar oportunidades
de novas necessidades (TORRES, 1995).

Beal (2007) ressalta que a TI para apresentar resultados ativos, é preciso que esteja
associada a uma tática de negócio — isto é, as aplicações de recursos em BI devem estar
totalmente ligadas a um intuito organizacional, colaborando para a sua execução. Se não
houver a preocupação de relacionar a aplicação de recursos em BI com intenção de negócio,
existe a possibilidade de incorrer no desvio de se usar tecnologia cara e ineficaz, competente
em adotar o que os técnicos desejam, mas não o que a empresa precisa.

0 131 pode ser decisivo para o êxito de uma empresa, colaborando para que ela seja
flexível e robusta. Com o objetivo de garantir esse resultado, é preciso revelar o enfoque
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da empresa e sua tática em intentos menores, para então identificar-se as ações de BI que
melhor podem cooperar para atingi-los. As organizações que conseguirem criar essa conexão
entre tática e TI, enfocando sua utilização de recursos em tecnologia nos campos mais

importantes para o êxito da tática escolhida, certamente estarão no caminho adequado para
conseguir uma ótima atuação.
0 entendimento aberto do negócio e de onde se quer chegar é fundamental para que

os investimentos em tecnologia possam realmente adicionar valor aos processos, produtos e
serviços apresentados, colaborando para a sobrevivência e a perenidade das organizações.
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3

METODOLOGIA

Diferentes tipos de pesquisa são definidos por Vergara (1997), baseando-se numa
taxionomia de pesquisa orientada por dois critérios: quanto aos fins e quanto aos meios.
Quanto aos fins, uma pesquisa pode ser: exploratória, descritiva, explicativa, metodológica,
aplicada e intervencionista. Quanto aos meios, as pesquisas podem ser classificadas em:
pesquisa de campo, pesquisa de laboratório, telematizada, documental, bibliográfica,
experimental, ex post facto, participante, pesquisa-ação e estudo de caso.

O processo de pesquisa proposto

para o desenvolvimento deste trabalho contempla

duas etapas distintas, utilizando-se de diferentes tipos de pesquisa. Inicialmente, objetiva-se a
realização de uma pesquisa descritiva relacionada ao objeto de pesquisa — BI — sendo

empregado

COMO meio a pesquisa bibliográfica, visando o levantamento de referencial

teórico, a partir da coleta de dados secundários, para a fundamentação da pesquisa aplicada.

Finalizada a pesquisa descritiva, foi dado inicio h construção do estudo de caso,
estimulada pelo conceito de Yin (2001), que denota que o estudo de caso concede a
capacidade de investigar empiricamente um fenômeno contemporâneo em curso dentro de
uma empresa, neste caso a Portobello S.A.

3.1 População e Amostra
Por restrição de tempo e custos, nem toda a população-alvo, isto 6, o grupo de
pessoas que interessava entrevistar para o propósito especifico deste estudo, pode ser incluído
na pesquisa. Neste caso o pesquisador optou pelo processo por amostragem.

A amostragem, segundo Roesch (1999), tem como propósito formar um subgrupo da
população que seja representativo nas principais áreas de interesse da pesquisa.
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No presente estudo utilizou-se uma das três

variações de amostras não

probabilísticas: a amostra por julgamento ou intencional. A característica forte deste tipo de
amostra é que ela é formada pela conveniência do pesquisador. (MA'TTAR, 1999). Sua

suposição básica, segundo Mattar (1999, p.272) "6 que, com bom julgamento e estratégia
adequada, podem ser escolhidos os casos a serem incluídos e, assim, chegar a amostras que
sejam satisfatórias para as necessidades da pesquisa".
Para definir a amostra, o pesquisador considerou o grau de importância do
entrevistado nas decisões e no processo de BI da empresa, escolhendo as pessoas com maior
grau de Interferência e uso da ferramenta. Neste caso foram entrevistadas seis pessoas da

equipe de TI, selecionadas pelo envolvimento nos projetos de implantação e contato direto
com a manutenção do BI; para compor os usuários de negócios foram selecionados quatorze
pessoas entre gerentes e analistas de informação, escolhidos por serem tomadores de decisão e

usuários do BI.
3.2 Coleta de Dados e Fontes de Evidências

Para a elaboração do mesmo, serão usadas técnicas de coleta de dados como: a
entrevista semi-estruturada, a

observação participante e documentos de registro. As

entrevistas ocorreram entre setembro e novembro do ano de 2006, seguindo um roteiro pré-

estabelecido (Apêndice A).
Segundo o conceito de Yin

(2001), as entrevistas constituem uma das mais

importantes fontes de informações, e podem ser executadas de forma focal e espontânea, ou
seja, onde em conversa informal com um entrevistado especifico, escolhido por sua relevância
no processo, poderão ser colhidas informações que permitam a corroboração de fatos
observados.
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Roesch (1999, p.159) afirma que o objetivo primário da entrevista "d entender o

significado que os entrevistados atribuem a questões e situações em contextos que não foram
estruturados anteriormente a partir das suposições do pesquisador".
As entrevistas foram semi-estruturadas, isto

6, utilizaram questões abertas

permitindo ao entrevistador captar e entender a perspectiva dos participantes da pesquisa, sem
perder o foco inicial.
A observação participante foi aberta, pela classificação de Roesch (1999), pois ao
autor foi concedida permissão para realizar a sua pesquisa e se considerou oportuno realiza-la,
uma vez que o mesmo faz parte do grupo que age na implementação da solução de BI
escolhida pela empresa.
Utilizando esta técnica para a coleta de dados, o observador além de observar,

participou ativamente das atividades e eventos que foram estudados.
Para Yin (2001), a observação participante oferece oportunidades incomuns para a
coleta de dados. Segundo ele, são pontos fortes o fato de tratar de acontecimentos em tempo
real e no contexto do evento, além de possibilitar a percepção em rein d- o a comportamentos e
razões interpessoais.

Como pontos negativos e que mereceram cuidado e atenção do pesquisador para
diminuir o impacto, destacam-se o tempo e o custo consumido por uma pessoa observando, a
seletividade no que se observa, o acontecimento pode ocorrer de forma diferente por estar
sendo observado e a "visão tendenciosa devido á manipulação dos eventos por parte do
pesquisador" (YIN, 2001, p.108).
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As fontes de evidência são importantes para a coleta de dados de um estudo de caso
e devem ser usadas em conjunto. Assim além da entrevista e observação participativa,
utilizou-se também a documentação registrada.
Esta fonte de evidência possibilita ser revisada inúmeras vezes, foi criada pela
necessidade real e não como resultado do estudo de caso, é exata, e possui ampla cobertura de
tempo, eventos e ambientes distintos. Embora possa não estar totalmente acessível e por
vezes ter pouca capacidade de recuperação, vale como mais uma forma de registrar o que se
identificou no estudo realizado (YIN, 2001).
Este tipo de documentação, conforme Yin (2001) e Roesch (1999), pode assumir
diversas formas: cartas, memorandos, políticas de marketing e de recursos humanos,

relatórios anuais da organização, agendas, avisos e minutas de reuniões, relatórios escritos,
estudos ou avaliações formais do objeto em estudo, documentos administrativos como
propostas e relatórios de aperfeiçoamentos.
Este tipo de material exige cuidados especiais conforme Roesch (1999), é preciso
garantir e solicitar acesso, pois nem todos os documentos podem ser vistos, e alguns não
podem ser reproduzidos. É necessário também verificar a autenticidade dos mesmos, às vezes
a entrevista pode colaborar com esta etapa do trabalho. A utilização dos dados requer a

autorização da empresa para a publicação dos mesmos e também dos entrevistados para serem
identificados e citados no decorrer do trabalho.

3.3 Análise dos Dados
Para aumentar a confiabilidade do estudo de caso, optou se por seguir um principio
de coleta de dados sugerido por Yin (2001): utilizar várias fontes de evidência. Então foram
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usadas na amuse de dados a observação participativa, as entrevistas e documentos de registro.

E considerou que a analise dos dados foi qualitativa.
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4 ANALISE DOS DADOS

4.1 Caracterização da Empresa Estudada

A empresa foco de estudo deste trabalho denomina-se PORTOBELLO S.A., e
localiza-se na cidade de Tijucas — Sc.
A Portobello S/A até o inicio de 2006 fez parte de um grupo de empresas fundado
em 1944 com a constituição da Usina de Aglicar Tijucas S/A - USATI, em Santa Catarina,
que em meados da década de 70 iniciou o processo de diversificação de suas atividades. 0
ramo cerâmico foi a opção feita por apresentar atrativos de crescimento acelerado da demanda
interna, de grande disponibilidade de matéria prima na regido, e de localização próxima ao
Porto de Raja (SC), para acesso ao mercado internacional.
0 Grupo era formado por 13 empresas, atuando nas dreas de cerâmica, rejuntes e

argamassas, logística, incorporações imobiliárias e turismo. Constituída em 22 de dezembro
de 1977 sob a razão social de Cerâmica Portobello S/A, a empresa seguiu plano estratégico
abrangendo

mercado, produto,

equipamentos, processos tecnológicos

e estrutura

organizacional. Definido o produto, os estudos do parque fabril foram efetuados pelo

arquiteto Hans Broos, que elaborou o Plano Diretor e o "Lay Out", e os equipamentos foram
especificados pela SACMI, líder italiana na tecnologia desse setor. 0 parque industrial

instalado em Tijucas (SC), às margens da BR101, destaca-se internacionalmente como um
dos mais modernos e competitivos.
Logo no inicio foi criada a Mineração Portobello Ltda que, em conjunto com
laboratórios italianos e espanhóis, pesquisou as várias alternativas de matérias-primas para

produtos com características "gres", de baixa absorção de água. Em 1990 foi criada a
subsidiária Portobello America, Inc, sediada nos EUA, para distribuir produtos Portobello na
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América do Norte e Caribe. Em 1999 o departamento de rejuntes e argamassas da Portobello
S/A foi incorporado â recém-criada subsidiária Portokoll S/A, sediada em Itupeva (SP), onde
foi construída uma fábrica com elevado grau de automação e flexibilidade de produção.
Também em 1999 foi firmada parceria com a Custom Building Products, Inc, líder no
mercado de rejuntes e argamassas nos EUA, a qual adquiriu 49% das ações da Portokoll S/A.
A participação na Portokoll S/A foi vendida em 2004 para uma subsidiária brasileira de uma
das maiores empresas européias do setor de rejuntes e argamassas.
A estratégia comercial tem sido focada no segmento de maior renda do mercado
brasileiro (classes A e B), priorizando qualidade em vez de quantidade ou mesmo alto
percentual de participação de mercado. Produto diferenciado e qualidade dos serviços sempre
foram prioridade nas empresas Portobello, e esta estratégia e cultura foram incorporadas ao
negócio de revestimentos cerâmicos. A empresa não enfoca somente o segmento de pisos

cerâmicos esmaltados, mas sim o mercado de revestimento cerâmico como um todo.
Preocupada em manter sua liderança ern inovação, a empresa está atenta as tendências
brasileiras e internacionais de uma crescente globalização dos mercados.
Além de pisos, revestimentos externos para fachada, revestimentos para paredes
internas (azulejos), mármore porcelânico, porcelanato técnico, porcelanato rústico, peps

decoradas e peças especiais, a companhia comercializa argamassas e rejuntes com o intuito de
complementar sua linha de produtos e procurar a satisfação do consumidor final com soluções
completas e personalizadas. Desde sua fundação a empresa esteve voltada para o mercado
externo e em 1990 constituiu uma subsidiária nos Estados Unidos, a Portobello America Inc.

como forma de crescer nos mercados da América do Norte. Esta comecializa produtos
fabricados pela Portobello no Brasil, bem como produtos de outros fornecedores: azulejos

espanhóis, mosaicos japoneses e coreanos e granito cerâmico italiano que com embalagens
Portobello permitem à subsidiária ter um maior portfolio de produtos e maior escala
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econômica. Os mesmos fornecedores também serão parceiros da Portobello S.A. no Brasil,
para o atendimento ao mercado interno, permitindo não apenas aumentar o portfolio de
produtos e otimizar os investimentos mercadológicos, mas também otimizar seu parque
industrial nos produtos onde é mais competitiva.
De 1994 a 1996 foi ampliada a estrutura comercial e a logística de distribuição, corn
a instalação de "showrooms" nas mais importantes cidades brasileiras e a abertura de

escritórios de vendas destinados aos mercados da Argentina e Paraguai. Entre 1997 e 1999
foram implantados cinco depósitos com escritório de vendas e "showrooms" nos EUA,
possibilitando pronta entrega de quantidades menores do que um container, conquistando
clientes que não mantêm estoques, e melhorando o serviço para os demais. No ano de 2004 a
empresa atingiu seu maior índice de exportação, tendo exportado aproximadamente 60% da

produção para mais de 65 países nos cinco continentes.
No mercado nacional, entre 1997 e 2000, os "showrooms" foram transformados em

lojas franqueadas sob a bandeira Portobello Shop, trazendo para o mercado um novo conceito:
além de uma linha exclusiva de produtos de alta qualidade, oferece ao cliente atendimento

personalizado e serviços que auxiliam no momento da decisão, facilitando o desenvolvimento
da obra. Da busca por tendências, novidades, revisão de conceito, criação de soluções e
design inovadores, resultou a criação da única rede de lojas especializadas em revestimentos

cerâmicos no Brasil, a Portobello Shop. A rede foi expandida para 65 lojas nas principais
cidades brasileiras. Em 2003 duas novas lojas Portobello Shop foram abertas diretamente pela
Empresa aumentando a rede para 67 lojas, e quatro lojas foram compradas de franqueados e
passaram a ser operadas pela Empresa. A operação da rede franqueada passou a ser realizada
a partir de 2003 através da subsidiária Portobello Shop S/A, sendo a operação das lojas

próprias, realizada através da subsidiária Estilo & Arte, Comércio, Projetos e Serviços Ltda.
Ao final de 2004 a rede Portobello Shop contava com 72 lojas, 7 das quais operadas pela
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Estilo & Arte. Em 2006 a empresa conta com mais de 80 lojas Portobello Shop e continua seu
piano de expansão.
Atualmente a linha de revestimentos (mais de 2.500 produtos) varia dos formatos 5
cm x 10 cm ao 60 cm x 120 cm, com flexibilidade de produção em pequenos lotes
personalizados, inclusive pedidos sob encomenda, visando a máxima satisfação do
consumidor. A empresa investe constantemente no desenvolvimento de novos produtos e ern
novos equipamentos, atualizando sempre a tecnologia em igualdade de condições com os
mais avançados produtores internacionais.
0 setor de cerâmica para revestimento é composto por 94 empresas e 117 plantas
industriais com capacidade agregada de 622 milhões de m 2/ano, o que denota alta
competitividade, e é representado pela ANFACER (Associação Nacional do Fabricantes de
Cerâmica para Revestimento), que por sua vez engloba os 52 maiores fabricantes. Segundo
estatísticas dessa instituição referentes a 2004, a produção brasileira foi de 566 milhões m 2 e o
consumo aparente brasileiro foi de 449 milhões m2 ,As exportações de US$ 342 milhões em
2004 corresponder= a 125 milhões m2 e foram concentradas nos Estados Unidos com cerca
de metade do total, tendo a outra metade vendida para mais de 60 países. As importações
foram pouco expressivas para o mercado brasileiro (PORTOBELLO, 2006).

4.2 Apresentação dos Resultados

Estão apresentados aqui os resultados das entrevistas, as análises e discussões sobre
o sistema de BI adotado na empresa Portobello S.A. 0 levantamento seguiu a metodologia
descrita,e ao contexto buscou-se listar os erros e acertos da implementação de BI, tal como
compreendidos por parte da organização.
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A formação do conceito de Business Intelligence na Portobello destaca a evolução
de duas características importantes no decorrer do tempo: a cultura do uso de informação para

auxilio â tomada de decisão e a tecnologia empregada do sistema BI.
A iniciativa de estruturar um sistema de informação que permitisse o uso de

informações coorporativas com qualidade surgiu em meados de 1994, em resposta ao
descontentamento da empresa ern conviver, na época, com as seguintes situações:
a) Várias fontes de informação: cada departamento gerava sua própria visão dos
números da empresa;
b) Falta

de

uniformidade

nos

critérios

para gerar os

indicadores

de

acompanhamento, um mesmo indicador com diferentes interpretações;
c) Alta dependência do setor de TI para gerar novos relatórios personalizados;
d) A ameaça da possibilidade de falha humana, quando o número era compilado em

planilhas eletrônicas manualmente;
e) Falta de acompanhamento histórico das informações;
f) Demora na confecção dos indicadores.

4.2.1

Primeira onda de BI
Visando mudar este quadro foi iniciado o projeto chamado de Sistemd de

Informações Gerenciais — SIG. 0 projeto foi composto por um grupo multidisciplinar,
envolvendo usuários de negócio de diversos departamentos e os profissionais de TI. Para
buscar garantir a importância relativa à organização foi utilizado o acompanhamento pela
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diretoria da empresa (denominado na empresa como "Patrocinador do Projeto" ou
"Sponsor").
Ao time do projeto cabiam as seguintes obrigações:

a) Usuários de Negócio: descrever o uso e impacto da informação dentro de seu
âmbito de trabalho, como ela afetava o fluxo de decisão e defender a qualidade
da mesma dentro da empresa como um todo. Nota-se aqui a troca ocorrida entre
os diversos profissionais de negócio;

b)

Profissionais de TI: responsáveis por buscar no mercado a melhor relação de

tecnologia aplicável As necessidades e possibilidades orçamentárias da empresa,
bem como receber as solicitações do grupo analisa-las, estimular o pensamento

critico quanto a sua viabilidade e beneficio versus custo de manutenção. Tinha
como incumbência também implementar seguindo o modelo escolhido para

apresentação dos dados;
c)

Patrocinador do Projeto: zelar pela relevância do projeto dentro da organização,
defender a importância de destinar recursos humanos e financeiros para a

implementação do SIG, e garantir que a solução represente uma visão
coorporativa, e não um desejo departamental.
A tecnologia eleita para desenvolvimento da solução foi o banco de dados Microsoft
Access como interface com o usuário acessando um data warehouse Oracle. 0 desenho da
arquitetura de dados e sua implementação se deu internamente pela equipe de TI.
No período de uso da primeira onda de BI, os usuários e equipe de TI destacaram os
seguintes pontos como positivos:
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a) Era uma tecnologia de desenvolvimento dominada pela equipe interna de TI;
b) Interface totalmente personalizável, ou seja, o desenho das telas de acesso ao
sistema seguiu um padrão que unia o estudo ergonômico realizado pela equipe
de TI, somado às sugestões dos próprios usuários;
c) Forte presença de relatórios que permitiam impressão de acordo com a escolha
dos usuários;
Em

contra-partida,

foram destacados os seguintes pontos

que contavam

negativamente para o projeto:
a) Banco de dados da interface com usuário de pequeno a médio porteg com o

crescimento do sistema de BI, foram observados problemas de lentidão de tempo
de resposta;

b) Não preparado para ser utilizado em rede no modo cliente-servidor, o que
ocasionava de tempos em tempos uma "corrupção de base", ou seja, o sistema
era interrompido e necessitava de intervenção da equipe de TI para correção;

c) Não possuía controle de acesso com usuários personalizados com senha, se o
usuário possuísse uma máquina com direitos de rede adequados, teria também
acesso As informações do sistema;
d) Baixa perspectiva de evolução tecnológica do banco de dados;

0 projeto foi considerado um sucesso, atingindo seu principal objetivo, que foi
unificar as fontes de informação para apoio a decisão gerencial. Criou nos usuários de negócio
uma mentalidade de uso de informação confidvel e de acesso fácil. Foram implementadas

informações das áreas de negócio: comercial, financeiro e industrial. Destacou-se aqui o
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suporte a tomada de decisão no nível tático e estratégico, onde as capacidades de manipulação

de dados foram aderentes as necessidades de informação semi-estruturadas e ou não
estruturadas que este nível de decisão sugere, conforme observado por Laudon e Laudon
(2004) e O'Brien (2004) na fundamentação teórica.

4.2.2

Segunda onda de BI

Em 1998 surgiu a segunda onda de BI na Portobello S. A., sendo que uns dos
principais motivos desencadeadores da necessidade de mudar o BI foram as limitações
tecnológicas da solução até então implantada. Neste momento os usuários já estavam

plenamente habituados a dispor de um sistema que lhes fornecesse acesso à informação de
qualidade. 0 que eles estavam solicitando eram melhorias significativas na maneira de acessalas, demandavam mais velocidade de resposta. Somado a isso o departamento de TI também

se encontrava frente as limitações da ferramenta de desenvolvimento, a qual já não
comportava o grande volume de informações que foram acumulando desde sua implantação.
Iniciou-se então um estudo para buscar novas tecnologias com o intufto de trocar a

ferramenta de acesso e manipulação de dados. Aqui o novo projeto foi coordenado
executado pela equipe de TI, tendo em vista que as mudanças tinham um cunho técnico
eram voltadas a melhorar urna limitação de sistema.
A equipe delimitou os objetivos a serem atendidos como:
a) A ferramenta deveria ser capaz de manipular grandes volumes de dados corn
velocidade;
b) Possuir interface gráfica agradável e de fácil aprendizado ao usuário leigo;

c
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c) Possuir características técnicas especificas a ferramentas de repositório de dados,
tais como: banco de dados multidimensional;

d) Usar arquitetura cliente-servidor, ou seja, estar preparado para trabalhar em rede;
e) Controlar o acesso ao sistema através de senhas personalizadas;
Definidos os critérios de escolha, a equipe de TI foi ao mercado de BI buscar uma

solução que melhor atendesse de forma completa, tendo em mente trazer um produto maduro,
que não necessitasse de ser construido internamente para este fim especifico.
A Portobello optou pelo software PILOT, produto de tecnologia proprietária de uma

multinacional americana especializada em soluções de BI. Para a conversão e implementação
foi contratada uma empresa de consultoria nacional que representava a PILOT no Brasil. 0
data warehouse de origem dos dados continuou sendo em Oracle.
A nova implementação tecnológica do BI durou seis meses. Ocorreu sob a

coordenação da equipe interna de TI, contando com a participação dos usuários de negócios
para manter o alinhamento às necessidades de informação e dos consultores externos para

instalação da solução.
A empresa considera que aprendeu muito com este projeto, e destaca como
resultados da segunda onda de BI os seguintes pontos:
a) Melhora significativa de performance, consultas que demoravam até 30 minutos,
ou mais, tiveram seu tempo reduzido para 1 a 3 minutos;
b) Controle de acesso por usuário e nível de informação;

c) Implementação multidimensional;

40
d) Novidade aos usuários: acesso para criar suas próprias visões dentro da
ferramenta e consultas personalizadas que seguiam as regras de dados confiáveis;
Uma vez entregue este projeto, a consultoria treinou alguns profissionais da equipe
de TI para dar suporte interno, trazendo autonomia e segurança à empresa. 0 projeto foi muito

bem aceito pelos usuários e também foi considerado pela empresa como um caso de sucesso.
Ao final do ano de 2000 e ao inicio de 2001 a empresa percebeu a forte influencia da
Web em seus usuários de negócio. Conforme apontado por STERNE (2000), fica difícil uma
empresa ignorar a força transformadora de negócios que a Web possui. Na Portobello não foi
diferente. Os usuários começaram a solicitar que as consultas do BI estivessem disponíveis na
Internet para poderem acompanhar e acessa-las de qualquer lugar, tomando assim sua

utilização para auxilio ã tomada de decisão mais ágil.
Neste ponto foi reavaliado o sistema PILOT e sua capacidade de publicar as
consultas na Web, e foi diagnosticado que apesar da empresa PILOT possuir planos de
implementar esta funcionalidade no futuro, a Portobello decidiu que não deveria de esperar
para ver e principalmente não desejava esperar para usar estas novas funcionalidades.

4.2.3

Terceira onda de BI
Com a premissa do sistema na Web surgiu em 2001 a terceira onda de BI na

empresa. Neste projeto a empresa decidiu evitar um dos pontos fracos da implantação do

PITOT: o alto custo das licenças de uso de um software proprietário. Ao avaliar as soluções
de mercado para uso de BI via Web a equipe de projeto percebeu que ou as empresas estavam
com seus sistema via Web em estágio embrionário, ou estavam cobrando muito caro pelo
diferencial. Por esta razão optou por desenvolver internamente as paginas web. Outro fator
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que contribuiu para esta escolha foi o desejo de manter uma identidade visual semelhante aos
sistemas que a empresa vinha utilizando at então.

Foram destacados pelo levantamento de dados os seguintes pontos, entendidos como

positivos neste Projeto:
a) A equipe acumulou bons conhecimentos de desenho de solução de BI nos
projetos anteriores, que foram utilizados para implantar este;

b) Utilizando uma interface programada internamente foi possível manter o padrão
de telas e acessos que os usuários já estavam habituados;
c) Foi mantido o controle por usuário e nível de acesso a informação;

d) Disponibilidade on-line na Web;

e) Baixo custo de manutenção;

0 Continuou-se utilizando o mesmo data warehouse em Oracle como fonte de
dados.

Em contra partida, foram perdidos algumas funcionalidades significativas como:

a) Ciclo de desenvolvimento de novas consultas elevado, pois toda tela nova era
programada pela equipe de TI;

b) Os usuários perderam a capacidade de criar suas próprias consultas de dados de
maneira dinâmica;
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Durante cerca de urn ano o BI via Web e o BI utilizando o PILOT conviveram

fornecendo informações aos usuários de negócio. Após este período a migração para a Web
foi de 100% e a solução PILOT foi desativada.
Em 2004 houve um incremento de funcionalidade ao sistema, conferindo a ele a
habilidade de construir consultas dinamicamente através da Web. Esta nova habilidade deu

inicio ao Portal de BI da Portobello, um concentrador na Web de consultas e troca de
informações.
Durante o período de 2001 até inicio de 2005 o BI permaneceu estável na
Portobello, sendo executadas somente pequenas manutenções inerentes do processo. Porém,
em fevereiro de 2005 a Portobello passou por uma grande transformação em seus sistemas

computacionais de operação: efetuou a troca do ERP (Enterprise Resource Planning) Magnus
da Datasul para o Oracle Applications da Oracle.

Foi aqui que o sistema de Business Intelligence da Portobello recebeu seu maior
impacto. A mudança do ERP alterava diretamente a fonte dos dados que alimentam o data
warehouse Oracle, que até então era o mesmo desde o inicio do projeto em 1994. Apesar do
mesmo ter sofrido pequenas mudanças de manutenção ou criação de novos indicadores para
suportar as novas interfaces com o usuário que foram descritas anteriormente, a estrutura foi
sempre mantida no decorrer do período e dos projetos.
Com a entrada em operação do Oracle Applications, não só a origem de onde os
dados deveriam ser extraídos

mudou, mas também mudou o conceito de algumas

informações. Estas alterações afetavam a compatibilidade histórica de alguns indicadores.
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No processo de migração entre os sistemas de ERP a empresa concentrou todos os

esforços neste projeto, o que resultou no adiamento da adaptação do BI à nova realidade de
dados.

0 resultado desta escolha foi uma ruptura no uso de informações do BI, uma vez que
ele já não correspondia à realidade atual da empresa. 0 que se observou foi uma fuga dos

usuários para fontes alternativas de informação. Foram criados feudos paralelos de dados,
onde os departamentos que eram responsáveis por gerar o resultado de negócio acabaram por
gerar também a informação a respeito, ou seja, a área comercial acabou por gerar informação

para a empresa sobre o resultado e performance da area comercial, a área industrial a mesma
coisa e assim espalhou-se por toda a empresa.
0 que se percebeu foi que a tomada de decisão não poderia ficar sem seu

combustível principal: informação.
Durante o ano de 2005 foram usados todos os recursos da equipe de TI para
estabilizar o ERP Oracle Applications, o que levou a uma prorrogação do inicio da revisão
completa da solução de BI da empresa.

Neste meio tempo foram executadas algumas

manutenções

para

fornecer

informações através do BI, mas elas ainda não foram consideradas suficientes para os
usuários se sentirem confortáveis em abandonar as fontes paralelas.
Ao inicio de 2007 a situação contempla uma solução de BI que não apresenta 100%
de aderência, porem existe um movimento por parte dos próprios usuários de negócio para
mudar este cenário. Em iniciativa conjunta com o departamento de TI, estão propondo um
novo projeto de BI que reveja o data warehouse coorporativo, que reconstrua as interfaces de
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acesso a dados e também elimine as fontes de dados paralelas e alternativas. Buscando trazer
de volta um ambiente de informações corn qualidade e confiabilidade.
4.3 0 BI e os processos de negócios: a visão Portobello S. A.
Dentro do sistema BI foram criadas sub -áreas de negócio, compreendendo os
processos: comercial, industrial e financeiro.

Cada sub -área possui seu próprio conjunto de indicadores e grupo de controle de
acesso às informações (segurança de acesso). Dependendo da necessidade, uma pessoa pode
ter acesso a várias áreas dentro do sistema.
0 critério de escolha para um grupo de informações serem adicionadas ao BI é

baseado na influência no processo de tomada de decisão, e a delimitação é feita por parte dos
usuários de negócio.

Para caráter ilustrativo, é descrita a seguir uma parcela do processo Comercial. Por
escolha da empresa, visando o sigilo da propriedade intelectual compreendida por ela como

uma possível vantagem competitiva, não são descritos todos os processos detalhadamente.
As informações são processadas e disponibilizadas diariamente. Os dados estão
estruturados seguindo critérios de medidas e dimensões. Medidas correspondem aos
indicadores a serem acompanhados; e dimensões são as formas como as medidas são vistas,
sendo uma medida pode ser vista por várias dimensões.
São exemplos de medidas utilizadas (indicadores):

a) Volume praticado: É a quantidade de produto vendida. Volumes são somados,
desde que dentro da mesma unidade de medida (M2, Pc,Kg);
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b) Prego Médio: É o preço cobrado por cada unidade de produto. Preços são

consolidados por média (ponderada), dentro da mesma unidade de medida;
c) Prazo Médio: É o numero de dias entre a data da venda e a data para pagamento.
Os prazos médios são consolidados por média (ponderada pela receita);
d) Receita: É a receita obtida com a venda, descontados os impostos e trazida ao
valor presente. Ë. consolidada por soma;
e) Custo: É o custo industrial, sem alocações de despesas comerciais ou
administrativas;

f) Lucro Bruto: Lucro Bruto é a receita — Custos;
g) Margem Bruta: é o Lucro bruto expresso em percentual em relação h Receita
Liquida;
h) Prego de Tabela: é o prego do produto (liquido) definido na tabela de preço

usada em uma venda;
i) Receita de tabela: é a receita que seria obtida em uma venda, caso fosse

praticado o prego de tabela;
j) Desconto: É o desconto concedido em uma venda em relação h tabela de pregos,
é consolidado pela média ponderado pela receita;

Como exemplo de dimensões utilizadas (visões), destacam-se:
a) Tempo: estrutura cronológica, ano, mês, dia;
b) Canal: contempla os canais de distribuição da empresa (revenda, engenharia,
Portobello Shop, Exportação);
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C) Estrutura Comercial: compreende a Empresa, detalhando e dividindo-a em

Mercados (Externo/Interno), detalhando dividindo-os em Filiais, detalhando
dividindo-as em Representantes, em seus Clientes e hierarquicamente;
d) Moeda: dados em Real ou Dólar;
e) Produto: sua estrutura, tipologia, formato, linha, cores, unidade de medida,

aplicação técnica, etc;
Dentro do BI o usuário de negócio pode executar as consultas pré-salvas ou criar
novos cruzamentos de informação entre quaisquer medidas versus dimensões, além do uso
individual, onde cada gerente comercial pode explorar a informação que lhe convier.

Entretanto, foi observado que a área de administração de vendas se utiliza deste recurso para
sugerir aos gerentes um 'kit' de análises sobre clientes, ou seja, quando um diretor deseja

discutir um cliente com um gerente, ou mesmo entre gerentes, eles utilizam os recursos

disponibilizados pela área de administração de vendas através da própria ferramenta de BI,
falando assim uma linguagem comum. Tudo isso ocorre sem a interferência da area de TI da

empresa.
Este tipo de prática também foi observado nos outros processos atendidos pelo BI,

onde os gestores se utilizam da ferramenta para estabelecer um cenário onde todos os
envolvidos na discussão estejam munidos dos mesmos conjuntos de informações, quer seja a

informação utilizada em uma reunido, projeto ou um acompanhamento de performance de
tarefas.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

0 levantamento de dados e entrevistas dentro da Portobello S.A. gerou urna
oportunidade rica para presenciar um período de mais de 12 anos de uso dos conceitos de
Business Intelligence.
A empresa vivenciou mudanças tecnológicas significativas neste período, tais como
a popularização de sistemas de rede cliente-servidor, o grande aumento do poder de
processamento dos microcomputadores pessoais (PC), a disseminação do uso da Internet, e os
avanços de sistemas de banco de dados. Na análise dos resultados foi possível identificar que
a empresa sentiu o impacto da evolução tecnológica e se utilizou dela, tanto por parte da
equipe de TI quanto por parte dos usuários. Houve sempre uma busca latente de transformar o
BI em algo de uso mais amistoso e ao mesmo tempo com alto poder de manipulação de
dados. Foram observados aqui os conceitos de Loshin (2003), que ressalta a tame divisão
entre negócio e uso da tecnologia.
Se analisado o BI na empresa Portobello sob a perspectiva de ferramenta que traz ao
usuário a independência do setor de TI em relação ao uso da informação, de criação de novas
visões e análises personalizadas, pode-se verificar que o sistema construido pela empresa é
aderente ao conceito descrito pelos autores Biere (2003), Eckerson e Howson (2005), Moss e
Atre (2003), apresentados anteriormente no trabalho. Os usuários de negócios e a equipe de
TI apresentaram interação forte no momento de projeto do BI, onde são definidos os
conjuntos de informações e como eles são utilizados. Porém uma vez entregue a solução,
observou-se o aumento da autonomia do usuário de negócio.
A empresa Portobello desenvolveu no decorrer deste período um ativo intangível
muito importante para o sucesso de qualquer solução de BI: a cultura do uso de informações
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gerenciais para a tomada de decisão. Constatou-se que mesmo a empresa passando, no
momento atual, por uma ruptura na fonte de dados que alimentam o BI vigente, os usuários de

negócios não abandonam a idéia e/ou conceito de utilizar um sistema de Business
Intelligence. A realidade mostra o contrário, eles não deixam para trás um sistema que
consideram com informações desatualizadas, e sim exigem um novo projeto para readequar o

BI As novas realidades de informação provindas do novo ERP.
Como sugestão a ser observada na condução dos trabalhos no novo projeto de BI,
sugere-se considerar os alertas de Kimball e Ross (2002) a respeito das armadilhas possíveis
de implementação de BI:
a) Focar a atenção em atender as necessidades e objetivos de negócios, evitar a

sedução de concentrar somente na adoção de novas tecnologias;
b) Envolver um membro da alta direção da empresa, que possa encampar e se
posicionar em defesa do projeto na empresa como um todo;

c) Construir etapas plausíveis a curto e médio prazo, evitar mirar em um projeto
gigantesco;
d) Ficar atento ao fato de que as necessidades e análises de negócios são dinâmicas:

e) Colocar em primeiro plano o fato de que o sucesso está atrelado diretamente A
aceitação do usuário; se os usuários não reconhecerem que as informações do BI
são usadas na tomada de decisão, então os esforços terão sido em vão.
De qualquer modo, é possível considerar a Portobello bem preparada para dar um

novo passo em direção a um novo ambiente de BI atualizado e de sucesso. E esta afirmação
tem respaldo na constatação da evolução da cultura do uso da informação por parte dos seus
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usuários de negócio. Serão eles os guardiões da informação de qualidade, os elementos
transformadores que serão capazes de impulsionar a empresa além dos modismos
tecnológicos.
Como sugestão para trabalhos futuros, destaco a oportunidade de desenvolver
estudos que venham a criar e/ou identificar medidas para medir a eficiência de sistemas de BI
para suporte ao processo decisório. Acredito que poderia enriquecer com uma aplicação
prática destes possíveis indicadores, os quais poderiam vir a auxiliar as empresas que decidam
implementar, revisar ou estudar a viabilidade do BI dentro da organização.
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APÊNDICE A
Roteiro para entrevista sobre as implementações de BI na Portobello S.A.

a) Qual sua data de admissão na empresa?
b) A partir de que data teve contato com o sistema de 131 na Portobello?
Neste ponto observar as respostas para cobrir as diversas implementações de BI.
(desde 1995)
c) Quanto a eficácia das ferramentas como instrumento de BI, cite os pontos positivos e
negativos na sua visão.
d) Qualidade da informação para suporte a Tomada de Decisão:
d.1) Você considera que o BI entrega informação que oferece subsídios para suas
decisões de negócio?
d.2) Existe a necessidade de colher informações adicionais?
d.3) As informações são confiáveis ou existe a necessidade de checar os valores?
e) Suas impressões quanto ao uso, quais as facilidades e dificuldades das versões
utilizadas.
f) Qual foi o grau de participação junto a equipe do projeto de BI.

Para a equipe de TI. Adicionar as seguintes questões técnicas:
g) Descreva os pontos fortes e fracos das tecnologias empregadas nas implementações de
BI.
h) Descreva os principais motivos técnicos e não técnicos que movimentaram as
alterações de versão e/ou implementação de BI na empresa.

