
Business Inteligence: Uma categoria tumultuada 

Diante de tantas aquisições, a escolha e utilização da ferramenta analítica ficou ainda mais 
complexa. Definir bem sua estratégia de BI neste momento é impreterível. 

Ninguém pode negar que o mercado para aplicações de BI está aquecido. Uma pesquisa da 
Aberdeen Group descobriu que o líder em gastos em tecnologia para as companhias foi 
"relatórios e análises," em 2007. 

Além disso, fornecedores de softwares corporativos gastaram fortunas adquirindo os 
fornecedores de BI. Com seus bilhões de dólares, a IBM, a Microsoft, a Oracle e a SAP 
mostraram o que pensam sobre o futuro do BI: a SAP adquiriu a Business Objects, A Oracle 
comprou a Hyperion, a IBM adquiriu a Cognos (no começo deste ano), e a Microsoft fez 
aquisições de pequeno valor, mas estratégicas.  

Um relatório do Gartner denominou o o evento como “tumulto” que mudou o equilíbrio de 
forças da indústria, e a participação de mercado. Agora, os quatro maiores possuem dois 
terços do mercado de BI, de acordo com o Gartner.  

“A consolidação desse mercado não simplificou as decisões dos compradores; se algo ocorreu, 
foi tornar tudo mais complicado, porque as aquisições confundiram todo o mapa de produtos 
existentes,” registrou o diretor de pesquisas do Gartner Kurt Schlegel, em “Chaves para o 
Desempenho de Gerenciamento de Business Inteligence, 2008.” 

Em outras palavras, essas companhias gastaram milhões em ferramentas de BI que não 
garantem nada. “Sempre que se compra, a ferramenta pode tornar-se outra coisa depois, sob 
o guarda-chuva de um fornecedor diferente", diz Ken Anderson, um executivo estrategista da 
Burton Group que segue o mercado de BI. Isso torna difícil o planejamento da estratégia de 
BI. “Se você for fazer um grande investimento em software,” acrescenta, “você não sabe para 
onde ele irá.” 

Outro adicional de complexidade, para o mercado relativamente novo de BI, é a dificuldade de 
identificação de o que BI significa para cada CIO e para as necessidades de cada negócio. A 
infeliz verdade é que a definição depende muito do fornecedor e do que esse fornecedor está 
tentando vender. 

“Compradores precisam de muito esforço para identificar as capacidades e soluções de 
fornecedores que melhor se adaptam às necessidades de negócio,” escreve Schlegel no 
relatório do Gartner.  

Essa não é uma tarefa fácil. O léxico de aplicações de BI é vasto: Aplicações de gerenciamento 
de performances. Ferramentas de análise de processamento online. Levantamento e relatório. 
Data mining. Business analytics e dashboards. Sistemas de suporte a decisão. Data 
warehousing. Todas essas funcionalidades críticas podem ser (e geralmente são) agrupadas no 
guarda-chuva do BI dos fornecedores.  

Mas a robusteza relativa da oferta de cada fornecedor, assim como as diferenças de 
arquitetura e tecnologia, entre as aplicações e os usuários de negócio a qual vão servir pode 
ser bem diferentes.  

Os usuários de BI devem definir suas prioridades 

Essa incerteza resulta na alta importância dos usuários de negócio e do departamento de TI 
descobrirem que tipo de informação eles querem extrair do sistema de BI, dizem analistas.  



"Você basicamente tem que descobrir que itens interessam a você,” diz Walter Lee, um 
analista da Burton Group. Por isso, as companhias precisam formular uma estratégia de 
requerimentos de BI, ou metodologia, baseada nos dados analisados e relatórios de dados que 
irão melhor alinhar com a estratégia de negócio global. Mas isso pode ser muito difícil também, 
nota Lee. “Pode ser um processo lento.” 

Mesmo quando os departamentos de TI estão aptos a resolver os problemas de integração de 
back-office e as complexidades do compartilhamento de informações (que não são triviais), 
muitas companhias ainda lutam para fazer com que os usuários de negócio realmente usem as 
aplicações de BI.  

O relatório do Gartner de 2008 sobre opções de BI concluiu que os usuários de ferramentas de 
BI acham difícil usá-las e consumi-las. “Evidências preliminares mostram que menos de 20% 
dos usuários na maioria das organizações usam relatórios, e processos analíticos online com 
alguma regularidade,” escreve Schlegel. Ele também nota que a maioria dos departamentos 
está tão cheio de tarefas com os requisitos de BI que geralmente tem dificuldade em construir 
aplicações de BI, além da existente falta de habilidade dos desenvolvedores.  

“A ausência dos usuários finais e de habilidade dos desenvolvedores é freqüentemente citada 
como a maior barreira no desenvolvimento de aplicações de BI,” escreve Schlegel. “Em ambos 
os casos, há necessidade de fazer aplicações de análise mais fáceis de construir e consumir, 
para superar esse problema.” 

Mas um desafio razoável das ferramentas de BI agora é garantir que os dados e analises 
apresentados aos usuários são significativos e usáveis pelos mesmos.  

“Só porque você vê uma tendência de BI, não significa que você poderá fazer qualquer coisa 
com ela,” diz Anderson. Companhias precisam descobrir como transformar os dados em itens 
acessíveis.” 
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