
C
om o passar dos anos e a contí-
nua atualização de sistemas de
informação, as empresas acu-
mularam uma quantidade signi-
ficativa de dados sobre seus ne-
gócios, como detalhes sobre

clientes, vendas, produção, recursos hu-
manos e muitos outros. Em geral, o ban-
co de dados formado por tudo isso é uti-
lizado em processos do dia-a-dia, sen-
do envolvido nas mais diversas transa-
ções da companhia e otimizando pro-
cessos. Ótimo, porém, poderia ser ain-
da melhor.

O processamento de transações onli-
ne e em tempo real é, por si só, essen-
cial. Entretanto, a gestão dos dados, vo-
lume e variedade pode ser feita de ma-
neira mais estratégica para as empre-
sas, ampliando, assim, a compreensão
do próprio negócio e dos processos en-
volvidos em sua cadeia. Isso permitirá
que estratégias e táticas sejam bem suce-
didas e previsões baseadas em análises
possam ser efetivas com grandes chan-
ces de sucesso.

Tendo isso em vista, a Tecnologia da
Informaçãoestácadavezmaisempenha-
da em entregar informações para as
áreas de negócio com alto valor agrega-
do, ou seja, elementos que direcionem as
açõesdasmaisdiversasfrentes.Essaativi-
dade é identificada pelo mercado como
Business Intelligence (BI), ou Inteligên-
ciaEmpresarial.Trata-sedeumaestrutu-
ra (framework) de conceitos, técnicas e
ferramentasquebuscam extrairconheci-
mento a partir de um repositório de da-
dos e informações, tantointernos quanto
externos. Por meio dela, análises prediti-
vas podem ser feitas, traçando planos a
partir de bases concretas e confiáveis.

O termo Business Intelligence (BI) es-
tá associado justamente a essa capacida-
de de entender o próprio negócio de for-
ma que previsões possam ser realizadas
com razoável chance de sucesso. Com
ele, questões relevantes podem ser res-
pondidas com praticidade, como: “Co-
mo estamos indo?”, “Por quê?” e “O
que deveríamos fazer?”.

Emsuma,orealvalordeumBIéalcan-
çadopor meiodacapacidadedadaaosto-
madores dedecisãodenavegaremdefor-
ma integrada entre essas três questões
fundamentais. Sem uma análise rica, ter
acesso a tais respostas seria algo pratica-
mente impossível. Cabe aos profissionais
de TI “traduzirem” os tantos códigos ge-

rados por um elevado número de dados
corporativos tornando-os entendíveis
para as demais frentes da companhia.

Há grande otimismo no que diz res-
peito à evolução do BI. As empresas têm
investido na área, o que a torna promis-
sora também em termos de mercado de
atuação. Com a disseminação do concei-
to, há a geração de demanda por profis-
sionais capacitados não apenas na habi-
lidade em lidar com ferramentas, tecno-
logia e soluções, mas também no pro-
cesso de gestão da informação, como
comentei anteriormente.

Os jovens profissionais devem ficar
atentos às tantas oportunidades que
têm surgido e surgirão no mercado de
TI. A atividade de Business Intelligence
requer certas particularidades no perfil
profissional, como:
·Facilidade de compreensão dos objeti-
vos estratégicos, táticos e operacionais
do negócio, visão inovadora e estratégica
·Capacidade de abstração para elabora-
ção de modelagem de dados (transacio-
nais e informacionais)

·Capacidade de aplicar conhecimentos e
estatísticas, na geraçãode indicadores de
negócio
·Capacidade de aplicar análisesprediti-
vas e modelos matemáticas, na minera-
ção de dados estruturados e não estrutu-
rados, elaborando cenários que indi-
quem oportunidadede ganhos parao ne-
gócio
·Habilidade no uso tecnologias e ferra-
mentas Analíticas, Planejamento, BI, Es-
tatísticas e Big Data por meio de compu-
tação em nuvem

O mercado é promissor, não há dúvi-
das em relação a isso. A educação em TI
está atenta a essa possibilidade e já há
instituições que englobaram o desenvol-
vimento das habilidades e conhecimen-
tos descritos acima. O momento é de
agir. A análise preditiva é uma realida-
de e favorecerá todos os envolvidos:
companhia, tecnologia e profissionais.

*Edson França é coordenador do curso
de Banco de Dados da BandTec, Faculdade
de Tecnologia do Colégio Bandeirantes
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 out. 2013, Mundo, p. 30.
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