
Desintegração de processos prejudica qualidade da informação  
 
A desintegração de processos de negócios e de sistemas de TI é o maior problema enfrentado 
pelas organizações mundo afora quando a questão é o gerenciamento da qualidade da 
informação. Esta foi uma das constatações feitas pela consultoria Deloitte pela pesquisa 
intitulada "Questões da qualidade da informação", que ouviu altos-executivos das áreas 
financeira e de tecnologia da informação (TI) de corporações de diversos setores econômicos 
em todo o mundo. Entre eles, bens de consumo e varejo, manufatura, serviços financeiros, 
tecnologia, mídia e telecomunicações, saúde e utilities. 
 
De acordo com o estudo, 82% dos profissionais entrevistados afirmam que a gestão da 
qualidade da informação é direta e negativamente afetada porque os processos e os sistemas 
tecnológicos em curso ainda são tratados de maneira desintegrada. Todos eles admitem a 
existência de espaço para melhorias no gerenciamento de dados financeiros úteis para um 
melhor planejamento e definição das estratégias. Quando o assunto é a melhoria dos dados 
operacionais para esse mesmo fim, o índice de respostas afirmativas chega a 84%. 
 
O levantamento aponta que 34% dos executivos ouvidos consideram a desintegração dos 
processos de negócios uma questão isolada, enquanto outros 48% atribuem a menor 
qualidade da informação não só à sua desintegração, mas também à diversidade dos 
processos. Somente 16% dos entrevistados pela Deloitte não consideram a questão um 
problema.  
 
Os profissionais ouvidos enumeram alguns dos problemas gerados pela precária gestão da 
qualidade da informação. Entre eles está o excesso de tempo gasto na elaboração de relatórios 
especiais, citado por 48% dos profissionais das áreas de finanças e negócios; o freqüente 
surgimento de informações conflitantes foi mencionado por 77% dos executivos; e 72% deles 
disseram que as informações referentes a planejamento ou orçamento perdem rapidamente 
sua validade. 
 
Entre os benefícios que a melhoria dos processos relacionados à gestão da qualidade da 
informação poderia trazer estão: maior redução de custos e o conseqüente aumento na 
lucratividade (82%), mais agilidade nas decisões (82%), aprimoramento das decisões (76%), 
mais credibilidade dos controles de negócios e relatórios corporativos (73%) e maior retorno 
sobre o investimento (65%). 
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