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Cada vez mais as instituições financeiras estão investindo nas soluções de suporte à tomada de 
decisões. O grande objetivo destes ambientes é refletir fielmente às posições atualizadas dos mais 
estratégicos indicadores, formatados segundo as necessidades específicas dos diferentes 
segmentos de atuação, com grande facilidade de acesso e navegação, preferencialmente podendo 
ser acessados com a utilização da web (intranet / extranet).  
 
Uma característica comum das instituições que conseguiram criar e desenvolver esta estratégia é 
de que cada vez mais necessidades e oportunidades são identificadas sobre as diferentes faces 
das análises ali disponibilizadas, fazendo com que este ambiente seja praticamente “vivo”, uma 
vez que seu crescimento é diário e ilimitado. Desta forma, a análise sistêmica destas soluções, 
muitas vezes pode se deparar com dificuldades cada vez mais extremadas no que diz respeito, 
principalmente, às diversas interfaces a ser produzidas, além de uma difícil sincronização 
temporal das informações, e uma complicada estrutura de segurança de dados que preservam a 
inteligência e a confidencialidade dos dados ali disponibilizados.  
 
Atualmente, as estratégias mais utilizadas pelas companhias são os pacotes de soluções 
integradas que possibilitam uma infra-estrutura necessária para a criação deste ambiente no 
momento em que solucionam questões como planejamento e controle orçamentário, “balanced-
scorecard”, ou soluções de custos ou gerenciamento de vendas. Estas soluções possibilitam a 
criação de ambientes sofisticados de análise, disponibilizando respostas quase que imediatas, a 
simulações de operações, e até mesmo de composição de carteiras e risco, podendo até mesmo  
padronizar a ação de executivos que passam a atuar em conformidade com as estratégias de 
caixa e investimento das corporações.  
 
 
Estas soluções integradas fazem parte de um novo conceito praticado e muitas vezes bravamente 
defendido no mercado de tecnologia, o Business Performance Management (BPM). O BPM vem 
sendo perseguido há muito tempo por empresas que realizaram massivos investimentos em 
soluções de BI ( Business Intelligence), ou até mesmo em EIS (Enterprise Information Systems), 
já que muitas delas se viram obrigadas a adquirir diferentes pacotes, uma vez que eram 
comercializadas para fins e objetivos específicos, trazendo imediatos problemas de integração, e 
acabando gerando uma pulverização de software-houses, e conseqüentemente um real batalhão 
de DBA’s (Data Base Analysts) uma vez que cada uma destas tecnologias utilizavam bancos de 
dados e modelagens diferenciadas.  
 
Estrategicamente ambientes como estes transferem para as corporações a sensação de confiança 
e organização, uma vez que sugerem a existência de uma “’única versão para a verdade”, já que 
passa a existir uma única origem de todas as informações corporativas, agregando-se a ela todos 
os benefícios desta escolha: um único ambiente a ser gerenciado, um único grupo de interfaces a 
serem criadas e um único DBA a ser contratado. 
 
Neste novo conceito o grande vencedor é a organização que maximiza investimentos e devolve 
para seus usuários portais gerenciais com uma gama de informações mais trabalhadas e 
valorizadas, podendo ser acessadas várias aplicações com focos diferenciados, e muitas vezes, 
originadas de modelos que se completam e se retro-alimentam.  
 
A grande tendência deste segmento é que projetos isolados de BI sejam rapidamente 
remodelados ou incorporados às estratégias do BPM, fazendo com que a maioria das corporações 
venham a unificar as plataformas de tecnologia maximizando resultados e minimizando ao 
extremo custo e recursos técnicos com conhecimentos de diversas plataformas e tecnologias. 
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