
O momento exige o melhor uso de BI e ERP, dizem especialistas 

A sinergia entre os sistemas de gestão empresarial e os de inteligência dos negócios podem 
melhorar a performance e a visibilidade de qualquer operação, segundo relatório do Aberdeen 
Group. 

A maioria das empresas hoje tem mais dados armazenados do que a capacidade de utilizá-los. 
E conseguir transformar esse amontoado de informações em algo realmente relevante para o 
negócio representa hoje um desafio para muitos líderes de TI. 

Os sistemas empresariais – como ERP (aplicativo para gestão empresarial), CRM (aplicativo 
para gerenciar o relacionamento com clientes), BI (solução para inteligência de negócios) e 
aplicações de supply chain (cadeia de suprimento) – escondem verdadeiros tesouros. No 
entanto, a crise global fez com que os projetos para exploração do potencial desses dados 
fossem congelados. 

Um recente relatório do Aberdeen Group – instituto de pesquisas norte-americano – mostra, 
contudo, um paradoxo: enquanto a recessão econômica tem forçado as empresas a cortar 
custos e fazer mais com menos – o que coloca em segundo plano as iniciativas para tirar 
proveito dos dados corporativos –, por outro lado, as companhias contam com uma quantidade 
enorme de informações não-utilizadas e correm o risco de “mais ser menos”. 

“Este é exatamente a hora e o lugar para que as ferramentas de Business Intelligence (BI) 
ganhem espaço”, afirma o relatório do Aberdeen, assinado por dois vice-presidentes do 
instituto, Cindy Jutras e David Hatch. No documento, os especialistas destacam que o nível de 
maturidade desse tipo de solução permite que os executivos enxerguem detalhes de cada 
departamento. “O que melhora as atividades operacionais que podem trazer valor estratégico 
para a organização”, elencam os especialistas. 

Ainda de acordo com Jutras e Hatch a sinergia entre o ERP e o BI podem adicionar o ambiente 
perfeito para melhorar a performance e a visibilidade de qualquer operação.  

De acordo com o estudo do Aberdeen, no qual a consultoria ouviu empresas usuárias de 
aplicações empresariais, o BI apareceu em primeiro lugar na lista das tecnologias que terão o 
maior impacto nas companhias nos próximo dois a cinco anos. Na sequência apareceram as 
melhorias nas soluções já instaladas. 

o relatório da Aberdeen, os analistas aconselham uma visão integrada dos sistemas de 
Business Intelligence e de gestão empresarial. “As soluções não podem ser tratadas de forma 
separada”, avaliam Jutras e Hatch. “O ERP pode transformar os dados em informações, mas as 
ferramentas de BI são necessárias para a completa transformação da informação em 
inteligência”, complementam. 
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