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Exigências do mercado são fatores que justificam a necessidade de informações rápidas 
 
"Ninguém espera a perfeição da democracia. Na verdade, sempre se diz que a democracia é a pior 
forma de governo, com exceção de todas as outras que foram tentadas de tempos em tempos." 
 
As palavras de Sir Winston Churchill tocam todos aqueles que tentam introduzir a "democracia da 
informação" na empresa moderna, .seria muito mais simples ter a "monarquia da informação" —
mantendo-a nas mãos de um pequeno grupo — ou o "comunismo da informação"— onde todo 
mundo divide a mesma informação, mas em um nível tão aviltado que ela deixa de ter qualquer 
uso. 
 
No entanto, nenhuma delas é uma opção real para as organizações modernas.  
 
Cada uma delas possui um grande, talvez enorme, estoque de dados que pode proporcionar 
revelações valiosas para os usuários de toda a organização, ajudando-os e sua companhia a 
resolverem os problemas mais rapidamente e a explorar melhor as oportunidades. 
 
Se todos os trabalhadores podem fazer isso para cumprirem com seus papéis, e quando a 
informação é uniforme e consistente em toda a empresa, pode-se dizer que uma verdadeira 
"democracia da informação" foi conseguida. 
 
Isso é a teoria, pelo menos. A tecnologia que deveria ajudar as empresas a chegar lá é o Business 
In-telligence (BI) software, e a julgar pelos obstáculos que muitas organizações encontram 
quando a implementam, teoria e prática estão bastante longe uma da outra. 
 
"Se você perguntar para as empresas o que elas querem com o uso do BI, a principal resposta 
será melhorar a tomada de decisões", diz Frank Buytendijk, vice-presidente de análises da 
Gartner, uma consultoria especializada em Tecnologia da Informação (TI). "Mas a maioria das 
empresas não estão hoje tomando decisões melhores do que há cinco anos." 
 
Em um seminário recente sobre BI promovido pela Gartner em Londres, ela revelou os cinco 
"erros fatais" cometidos pelas empresas que implementam o BI. O maior deles? Pensar que 
existem apenas cinco erros. 
 
Não há dúvidas de que há um interesse em BI—o evento em Londres atraiu 750 participantes e 
houve um evento parecido em Chicago no começo do mês. Isso se deve em parte porque, mais 
do que nunca, as empresas precisam do BI para serem bem-sucedidas hoje. 
 
Montanhas de dados, crescimento de 30% a 50% ao ano para muitas empresas, aumento da 
carga da regulamentação governamental e obrigações de adequação, competição e exigências dos 
clientes são fatores que estão chamando a atenção para a necessidade de informações rápidas — 
freqüentemente em tempo real — e aos muitos detalhes. 
 
Não é que as empresas tenham ignorado o BI na última década — um dos problemas parece ter 
sido um excesso de investimentos caóticos e a esmo. O número recorde de ferramentas de BI se 
sobrepondo ou competindo dentro de uma mesma empresa encontrado pela Gartner foi de 23. 
 
Também não se percebeu que qualquer sistema que usa um reservatório de dados precisa de 
alguma garantia sobre a pureza dos recursos.  
 
"Tem havido muitas dificuldades nos bastidores", diz Kevin Strange, outro especialista da Gartner.  
 



"Existe uma necessidade de alocar recursos para o exame da qualidade dos dados, e vasculhar os 
dados para se obter a informação certa que está indo para o armazém de dados." 
 
Não existem modelos fáceis de serem usados para o trabalho de retomo de investimentos para 
um aplicativo. 
 
Os clientes têm mais restrições: "O BI é sempre apresentado como uma solução que dá a você 
uma versão da verdade", diz Gabriel Fuchs, diretor de análise do grupo segurador suíço La Suisse, 
e usuário e implementador de longa data de BI.  
 
"Mas o que você consegue é ilhas de BI e um monte de sistemas diferentes que não conseguem 
se comunicar uns com os outros. A coisa sempre funciona muito bem no nível departamental, mas 
raramente funciona no nível corporativo." 
 
Fuchs acrescenta que as ferramentas são muito boas, mas complexas demais para 80% a 85% 
dos usuários. Esses usuários mais "poderosos" podem tirar vantagem das características de 
análises sofisticadas e busca de dados das ferramentas, mas o resto deles vai simplesmente usá-
lo como uma ferramenta de elaboração de relatórios.  
 
O resultado é um grande número de softwares não utilizados ou subutilizados nas companhias. 
 
Um problema adicional, diz ele, é que não existem modelos fáceis de serem usados para o 
trabalho de retorno de investimentos para um aplicativo de BI. Em sua ausência, diz ele, um 
indicador chave é ver quantas pessoas estão usando o aplicativo.  
 
"Se você tem 100 lic enças e apenas 25 pessoas estão usando-o, a coisa não vai funcionar. Não é 
que as empresas estejam ignorando o Business I'ntelligence — um dos problemas parece ter sido 
o excesso de investimentos." 
 
No entanto, algumas coisas estão mudando para melhor. Buy tendijk e o colega Howard Dresner 
afirmam que é promissor o fato de que muitas grandes empresas estão padronizando um 
conjunto menor de ferramentas, empregadas em um grupo maior de pessoas. "A bagunça é tão 
grande que é preciso fazer uma limpeza", afirma Buytebdjik. 
 
A pressão de regras como a lei Sarbanes-Oxley dos Estados Unidos e, nos serviços financeiros, as 
regras de adequação ao Acordo da Basiléia 2, têm encorajado as empresas a "consertarem" suas 
práticas, diz ele, mesmo que estejam usando o BI tatic amente, ao invés de uma maneira 
estratégica, na organização. 
 
Melhorias na tecnologia, juntamente com o aumento do poder de processamento dos 
computadores, também estão ajudando as empresas na parte mais difícil do recrudescimento 
recente das autoridades. Para essas companhias, a necessidade de velocidade e detalhes —ou 
granularidade, no jargão do setor de TI — está se tornando indispensável. 
 
"Estamos passando por uma jornada de BI no momento", afirmou o executivo da área de 
sistemas empresariais de um grande banco europeu, no seminário da Gartner. "Nós queremos ter 
certeza de que poderemos unir os números financeiros e empresariais." 
 
O executivo falou da pressão pelo detalhe exercida por relatórios resumidos de nível 
relativamente alto, com os intervalos entre as atualizações caindo de quatro horas para 15 a 25 
minutos. 
 
O monitoramento em tempo real, ou quase isso, das atividades das empresas, por enquanto está 
sendo usado por um número muito pequeno de companhias, além dos call centers, afirma Elaine 
Fletcher, gerente de práticas de BI da LogicaCMG.  



 
O setor bancário é um dos que estão liderando o campo, diz ela, e a atividade está se 
concentrando nas análises do tipo "espelho retrovisor", desenhadas para monitorar e permitir a 
compreensão dos padrões. 
 
Um vocabulário maior está sendo tomado emprestado pelo setor de BI do setor automotivo para 
uma outra tendência importante — o "pára-lama corporativo", um tipo de portal para a 
apresentação de indicadores de desempenho importantes para executivos que parec e estar 
gerando mais entusiasmo entre os usuários empresariais do que entre os especialistas 
independentes. 
 
Buytendjik diz que o conceito lembra os "sistemas de informações executivas" da década de 80, 
com os mesmos erros sendo cometidos mais uma vez — especialmente se o pára-lama 
(dashboard em inglês) é simplesmente aplicado sobre dados de baixa qualidade e mal integrados. 
"Por que os executivos querem dashboards? Porque seus amigos têm um", diz Howard Dresner.  
 
Mas Fuchs da La Suisse diz que, desde que os dados sejam confiáveis, os dashboards podem 
proporcionar "uma visão geral padronizada, simples e fácil de ser entendida".  
 
A manutenção deles também é mais fácil que a dos velhos sistemas de informações executivas, 
afirma ele. 
 
O investimento em dashboards modernos não precisa ser muito grande. Um consultor de uma 
grande produtora de petróleo da Europa disse no seminário da Gartner que sua companhia 
investiu menos de US$ l milhão em dashboards para tarefas como controle e melhoria da 
manutenção, e está economizando mais de US$ 7 milhões por ano. 
 
Em contraste, o CPM (Corpora-te Performance Management, ou gerenciamento de desempenho 
corporativo) parece ser mais apreciado pelos analistas — especialmente a Gartner, que criou o 
conceito em 2000 — do que pelos usuários.  
 
Isso não é um substituto para o BI, mas engloba ele e também as ferramentas de planejamento e 
orçamento, de modo que as empresas têm, nas palavras da Butler Group, outra companhia de 
análise de H, "um olho no passado e outro no futuro". 
 
Esta é uma interpretação, pelo menos, do CPM e uma pesquisa da Gartner sobre planos de 
investimentos em BI, divulgada no seminário de Chicago, sugeriu que esta será uma prioridade 
para muitas empresas. 
 
Mas para Fuchs, o "CPM é bem uma outra embalagem de BI. Ele tenta automatizar atividades de 
BI definindo e implementando os processos por trás delas. 
 
É muito grande e complicado e, assim como o BI, vai funcionar no nível departamental e não no 
corporativo. Como você pode comparar eficientemente o desempenho entre departamentos 
diferentes que trabalham com indicadores e indivíduos diferentes? 
 
 Acrescente a isso os aspectos políticos dentro de uma organização, e você vai entender porque 
existe mais papo do que ação". 
  
Com relação à marcha em andamento da "democracia da informação" dentro das companhias, o 
equilíbrio entre a simplicidade e a sofisticação continuará sendo vital.  
 
A Gartner diz que as interfaces precisam ser mais simples e satisfazer as demandas de uma 
grande comunidade de usuários casuais, mas precisam ser sofisticadas o suficiente para 
proporcionar valor e discernimento. 



 
Sempre pronta para uma nova terminologia, a Gartner olha adiante para uma era de 
"magnetismo da informação", onde critérios úteis "encontram" os usuários com base em seus 
papéis e preferências. Isso será uma coisa boa, afirma a Gartner, uma vez que mais usuários 
casuais vão se beneficiar do BI, melhorando as relações administrador-usuário. 
 
Na maioria das democracias, porém, os indivíduos não são obrigados a usar todas as fontes de 
informação disponíveis.  
 
Fuchs acredita que a maioria dos funcionários de empresas ficarão satisfeitos em acessar 
relatórios de BI padronizados, deixando para os "usuários poderosos" as análises sofisticadas.  
 
Estes depois distribuirão os resultados para pessoas que possam precisar deles.  
 
A menos que seus chefes os mandem fazer de outra forma, é claro. Quem disse que as empresas 
sempre foram democráticas? (Tradução de Mário Zomanan). 
 

 
Leia mais 
 
Jargões sofrem metamorfoses e proliferam nas companhias 
Michael Dempsey 
Financial Times 
 
Tudo começou com os sistemas de informações executivos, nos dias em que o termo "executivo" 
era considerado suficientemente charmoso para emprestar a algum software uma aura de 
importância. 
 
Inevitavelmente, isso não foi suficiente para a alavancagem mercadológica que é a força real na 
raiz de todas as curvas de vendas de software bem-sucedidas — e uma nova família de produtos 
emergiu do louvável objetivo de extrair sentido de enormes bancos de dados. 
 
Com o crescimento dos bancos de dados das empresas, eles metamorfosearam-se em repositórios 
e, depois, em "data warehouse". 
 
Entra, então, em cena uma das poucas conquistas conceituais designadas por um termo lógico e 
auto-explicativo já introduzidas na história da informática—a mineração de dados.  
 
Essa designação se aplica especificamente ao processo de "desencavar" alguns dados pertinentes 
que se encontram debaixo do amontoado de informações resultante de uma explosão nas vendas 
de bancos de dados e de sistemas de gerenciamento dos mesmos. 
 
Mas essa simplicidade trouxe para o "data mining" a infatigável inimizade de todo guru de 
marketing que atua no setor de software.  
 
É amplamente aceita a noção de que um produto somente pode se destacar caso transmita uma 
personalidade distinta, de modo que cada novo ator entrando no mercado tenta cunhar uma nova 
expressão para promover sua própria ferramenta de mineração de dados.  
 
Então, o termo "data warehouse" converteu-se inexplicavelmente em "business warehouse" e aí 
nasceu o termo  genérico "business intelligence"(BI). 
 
Embora BI traga consigo o problema de ser uma expressão abrangente que designa muitas 
atividades distintas no setor de TI, na realidade, ela serve para caracterizar os produtos 
diferenciados, distinguindo-os da massa de aplicativos.  



 
Acima de tudo, a finalidade de BI é dar apoio à tomada de decisões, ao proporcionar uma única 
versão consistente da verdade extraída de uma grande diversidade de fontes de dados. 
 
Os recursos de software aplicados em BI são especializados e poderosos, baseados em uma 
linguagem escrita especificamente para a análise de grandes blocos de dados em prazos curtos. 
Esses programas podem ser o ingrediente secreto para um projeto bem-sucedido de 
administração de relacionamentos com o consumidor (customer relationship management, ou 
CRM). 
 
CRM é um acrônimo empregado à exaustão, um rótulo aposto a praticamente qualquer operação 
envolvendo uma base de clientes e recursos computacionais. Entretanto, sem BI, CRM permanece 
exatamente como em sua origem—um termo um pouco mais glamouroso cunhado para disfarçar 
a realidade mundana de integração de telefonia computadorizada (CTI, na sigla em inglês) e call 
centers. 
 
O próprio termo BI produziu uma prole numerosa, como gerenciamento de desempenho 
empresarial (corporate performance management, ou CPM).  
 
Em essência, o território de atuação do CPM não é distinto de quaisquer dos termos ou acrônimos 
que o antecederam. O empenho em focar os gastos com TI em um objetivo comercial útil 
simplesmente prossegue. 
 
Mas CPM deu origem à ubíqua menção a "corporate dashboards", ou painéis (uma metáfora visual 
do painel disponível aos motoristas) empresariais. Assim como "datamining" no passado, a 
metáfora do dashboard é um conceito admiravelmente honesto, descrevendo diversas interfaces 
gráficas que permitem à alta gerência de uma companhia, embora decididamente não constituída 
por técnicos, a extrair sentido da avalanche de estatísticas compiladas por qualquer aplicativo de 
software que enxergue a empresa como um todo. 
 
O termo CPM será, possivelmente, melhor assumido como sinônimo da compreensão de em que 
rumo navega uma organização empresarial em determinado ponto no tempo, mas isso não seria 
tão reconfortante, para os departamentos de compras, quanto a palavra "management". 
 
"Balanced scorecard" é outro conceito citado freqüentemente quando se fala em "dashboards" 
mas grande parte do que se diz sobre "scorecards" é enganosa. 
 
Em tese, a abordagem do "scorecard" aplica uma metodologia rigorosa à mensurações de 
desempenho, e envolve fatores não-financeiros para ajudar a formar um quadro verdadeiro do 
desempenho empresarial.  
 
Essa bela idéia é comprometida pelo fato de que dados financeiros em princípio sempre jogam 
para escanteio as métricas mais intangíveis — como satisfaç ão do consumidor —, sempre que 
demonstrativos contábeis são analisados. 
 
Em algum ponto, durante a ascensão dessa família de termos confusos e parcialmente 
superpostos, o mundo do comércio foi palco do esforço concertado visando fomentar "knowledge 
management" (KM). À medida que as companhias se apressaram em nomear um "chief  
knowledge officer" (CKO), KM foi saudada como sendo uma maneira formal de reunir repositórios 
informais constituídos de profundas experiências específicas registrados nas mentes de cada 
empregado. 
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