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Conceito de business intelligence caminha para sua segunda geração, mas empresas brasileiras 
ainda patinam na adoção das ferramentas e da estratégia 
 
O trecho mais conhecido da epígrafe de Ensaio Sobre a Cegueira, livro do escritor português e 
prêmio Nobel de literatura José Saramago, é: “Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara”. Se as 
corporações pudessem apropriar-se dessa passagem para escrever suas próprias histórias, 
acrescentariam uma terceira recomendação: e, se podes mesmo reparar, gerencia. Porque o que 
sempre buscaram é enxergar a inteligência atrás da informação para apoiar os negócios.  
 
Para isso, foram criadas as soluções de business intelligence (BI), que estão deixando de ser um 
conceito engavetado para virar realidade dentro das empresas. De acordo com o estudo 
Panorama de TI – A Tecnologia das corporações em 2003, realizado junto a 117 grandes 
empresas por INFORMATIONWEEK Brasil, o tema é prioridade número um de investimento para 
este ano. Impulsionando essa movimentação está a caminhada do BI rumo à chamada segunda 
geração, representada por nomes como BPM (business performance management), EPM 
(enterprise performance management) e CPM (corporate performance management).  
 
Apesar de não haver um consenso entre fornecedores e até institutos de pesquisa, todas essas 
siglas, na essência, significam a mesma coisa: um conjunto de metodologias, métricas, processos 
e sistemas usados não só para mapear as informações, mas também para monitorar e gerenciar o 
desempenho dos negócios. O resultado de tudo isso, o alinhamento do nível estratégico ao 
operacional, é um sonho para muitos CIOs.  
 
Com os conceitos de segunda geração, os poderes do BI, são, a princípio, potencializados. Na 
prática, isso significa, por exemplo, que uma companhia pode melhorar a capacidade de prever a 
demanda de produtos para o ano seguinte, e então fornecer esses dados para seus sistemas de 
planejamento financeiro, cadeia de fornecimento e produção. Ou ela pode ter a visão geral de 
suas operações de compras a fim de decidir se faz mais sentido, economicamente, comprar de um 
fornecedor ou de vários fabricantes.  
 
Por mais absurdo que pareça, a confusão de letras – BPM, EPM, CPM – e conceitos vai bem além 
da simples nomenclatura: o erro mais comum na hora da implementação é pensar que a questão 
do BI está relacionada à tecnologia, e não ao modelo de negócios. O nível conceitual, defendem 
os especialistas, deve ser cada vez mais trabalhado porque hoje temos, de um lado, baixa 
maturidade, carência de conhecimentos e de competência técnica de BI e falta de prontidão das 
empresas e de seus modelos de gestão. Do outro lado, o avanço das ferramentas tecnológicas 
disponíveis no mercado é veloz, pede pressa.  
 
Com a incerteza das perspectivas econômicas, os executivos direcionam suas análises para os 
aspectos internos das empresas e querem que as ferramentas de inteligência ajudem na avaliação 
dos processos de negócios, visando reduzir custos e operar de modo mais eficiente. E o pré-
requisito para que uma implementação seja bem-sucedida é entender a cadeia de valor da 
informação para toda a organização, mesmo quando o projeto de BI é departamental. Por isso, as 
empresas devem se conhecer melhor e saber detectar suas reais necessidades.  
 
Na Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga (DPPI), empresa do grupo Ipiranga que fornece 
combustível e outros derivados de petróleo a uma rede de postos de serviços, indústrias e 
transportadoras nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o projeto de BI foi idealizado 
por causa de um estudo de CRM (customer relationship management), que havia identificado 
necessidades de aprimoramento no conhecimento dos clientes. A iniciativa partiu das áreas de 
tecnologia e negócios, sendo que a responsável pelo projeto é a de marketing.  
 



O projeto, batizado de Infomarketing, abrange os dados gerados por uma cadeia de 
relacionamento de 126 lojas de conveniência da rede AM/PM, presente em 52 municípios. São 
cerca de cem usuários para o BI, pertencentes a diferentes áreas da companhia: do marketing 
aos departamentos de finanças, operações e recursos humanos. Tudo começou no segundo 
semestre de 2001, quando foram realizadas entrevistas com usuários-chave, de nível gerencial, 
que identificaram as necessidades de negócio, sempre tendo o cliente como foco. A etapa 
seguinte foi a de definição de prioridades, divididas em ciclos de entrega. Cada ciclo envolveu uma 
área específica de negócios (como, por exemplo, a de combustíveis) e teve um prazo médio de 
três meses de desenvolvimento, sempre contando com o comprometimento dos usuários-chave, 
responsáveis pela homologação final do produto. “Não fizemos estudo de retorno sobre o 
investimento, mas notamos uma melhoria produtiva”, conta Flávio Mrack, coordenador de 
informática da DPPI. Segundo ele, as reuniões comerciais, que demoravam três dias, agora 
acontecem em uma tarde, já que as informações estão mais acessíveis e trabalhadas – as 
análises são efetuadas diretamente pelo usuário final. Também ficou mais fácil visualizar o total 
de produtos comercializados na rede, facilitando a negociação com fabricantes e a realização de 
ações promocionais.  
 
A solução adotada pela empresa, da Cognos, extrai a informação de um único repositório, que, 
por sua vez, concentra todos os dados e transforma essa informação em cubos multidimensionais. 
O produto final pode ser acessado pelos usuários a partir da própria ferramenta de intranet, 
denominada Upfront. Antes do BI, a informação estava distribuída em diversos sistemas, o que 
onerava a atividade dos usuários e gerava backlogs (principalmente confecção de relatórios) para 
a área de TI.  
 
A Brasil Telecom é outro exemplo de empresa cujo projeto de BI é tocado pelo departamento de 
marketing, mas sempre com a colaboração intensiva dos profissionais da tecnologia. A 
especificação do modelo da inteligência na empresa começou em junho de 2001, apesar de a 
Brasil Telecom ter guardado o BI na gaveta em 2000, um ano antes. O período inutilizado se deve 
ao fato de, na época, as informações estarem dispersas e vastas, e também porque a equipe 
responsável pelo BI não ter apresentado preparo suficiente para encarar o desafio. “O BI parecia 
um sonho, mas seu funcionamento não estava claro para nós”, assume Waldeck Araújo Junior, 
diretor de TI da companhia. Desde junho, a operadora trabalha com uma solução da Hyperion 
para tocar o nível gerencial e com outra da Business Objects para a parte operacional (extração 
de relatórios, por exemplo). Hoje, o departamento comercial, que é o usuário do sistema, 
consegue desvendar o comportamento dos clientes, evitando perdê-los para a concorrência. Em 
breve, a solução deve ser ampliada para as áreas de finanças e cobrança.  
 
Apesar de a tecnologia business intelligence existir há mais de dez anos, a dificuldade em obter 
informações sempre surgia como um obstáculo para sua adoção pelo mercado. Com a 
implementação dos sistemas ERP, os dados passaram a estar mais disponíveis e, 
conseqüentemente, os sistemas de BI ganharam força. Por enquanto, tem sido utilizado com 
maior freqüência para análises financeiras, de vendas e marketing. Mas áreas como supply chain 
e RH começam a buscar aplicações analíticas.  
 
Hoje, quem compra BI são empresas preocupadas em justificar investimentos realizados em 
outras aplicações, como ERP, CRM e infra-estrutura. A Itatiaia Móveis, indústria de móveis com 
sede em Minas Gerais, por exemplo, já havia adotado um sistema de ERP e precisava de um 
software que fizesse um acompanhamento mais efetivo das informações. Por enquanto, os 
usuários do sistema são, basicamente, do setor comercial. “Mas o presidente da empresa é um 
dos usuários mais assíduos, baseando quase todas as suas decisões no sistema”, diz Antônio Assis 
Filho, diretor de TI. O software, que é o Fast BI da Execplan, proporciona, a princípio, uma 
avaliação regional diária dos negócios.  
 
Independentemente do tamanho do projeto, os especialistas recomendam uma atenção especial 
com o balanced scorecard (BSC), instrumento para gerenciar a implementação da estratégia. 



Apesar de ser apenas uma das facetas do BI, o CIO já sabe que o BSC é a solução que deve 
iniciar qualquer implementação, justamente por definir os indicadores de performance, 
fiscalizando e, a princípio, garantindo o sucesso da empreitada. “O balanced scorecard está na 
ponta da pirâmide para tomada de decisões”, resume Ana Helena Moreira, coordenadora de pós-
graduação em BI da FIAP (Faculdade de Informática e Administração Paulista).  
 
Talvez um dos casos mais exemplares de adoção do BSC seja o da Braskem, petroquímica criada 
no ano passado, liderada pelos grupos Odebrecht e Mariani e que engloba empresas como a 
antiga OPP Química e Copene. Para Carlos Airton Rodrigues, CIO da companhia, a experiência de 
tocar um projeto de BI está sendo enriquecedora. O executivo, que já havia participado de 
projetos semelhantes em outras companhias, conta que, na Braskem, o fato de o projeto ter um 
caráter corporativo – enquanto a maioria das empresas adota soluções departamentais – revela 
uma cultura madura, baseada no acompanhamento de performance. Entre os elementos que 
sustentam o projeto estão o BSC, que produz indicadores de gestão alinhados com as estratégias 
da companhia, e o data warehouse, cujo sistema é único, garantindo a consistência dos dados e 
das informações. Mas o BI, baseado em tecnologia Business Objects, ainda está no início (entrou 
no ar em janeiro) e a idéia é elaborar mais de 500 indicadores para o sistema de inteligência. “A 
solução corporativa deverá fornecer informações que são parte de um mesmo todo, não havendo 
problemas de inconsistência conceitual”, explica Rodrigues.  
 
De boas intenções – tanto dos usuários quanto dos fornecedores – o mercado está cheio. Prova 
disso é o número de novas soluções nas prateleiras e de empresas explorando o filão. Além das 
que já estão no mercado há mais tempo e são especializadas nesse tipo de solução, muitas 
empresas de ERP, por exemplo, estão de olho nos clientes. Mas será mesmo que há demanda 
para tanta oferta? Pela experiência de Danilo Sampaio, da GP Consultoria, integradora que 
trabalha com BI, talvez não, apesar de o interesse ser grande. “As empresas mostram enorme 
vontade em aprimorar seus sistemas de inteligência, mas daí para assinar um contrato ainda há 
um longo caminho a ser percorrido. De cada dez interessadas, só três adquirem as soluções”, 
revela.  
 
São vários os motivos que assustam as empresas na hora de se decidir pelo BI. Entre eles estão a 
complexidade e a demora na implementação, além dos traumas causados por outras iniciativas 
frustradas. Elas querem resultados tangíveis a curto prazo. Para atenuar o problema, o ideal é 
que as empresas já tenham investido na preparação de suas bases de dados. Ana, da FIAP, 
explica que os dados devem ficar prontos para que haja uma boa performance na extração deles.  
 
Na Parmalat do Brasil, que utiliza o conceito de CPM da Cognos, ainda são necessários alguns 
ajustes no data warehouse, para torná-lo mais organizado e potencializar o BI. “Até junho, o data 
warehouse deve estar perfeito”, prevê Tadeus Prusaczyk, CIO da Parmalat. Mas o projeto de BI já 
vem dando certo. O sistema está tão bem avaliado que será adotado por todas as unidades da 
empresa na América Latina e Europa, onde fica a matriz. “O BI ajudou na organização inteligente 
da informação, munindo os executivos com pistas estratégicas sobre toda a cadeia: produtos, 
clientes, distritos”, conta Prusaczyk.  
 
O que há depois da segunda geração do BI? Parece precipitado arriscar apostas. Alguns 
especialistas abraçaram a tendência de se olhar a organização como um todo e acreditam que as 
novas tecnologias continuarão convergindo para esse lado. E vêm mais nomes novos por aí: o 
termo BI, por exemplo, pode ser substituído, em breve, por enterprise intelligence – mais 
apropriado para refletir a visão corporativa. Independentemente do cenário, o papel do CIO 
continuará a ser o de dar ouvidos ao homem de negócios, traduzindo o que ele quer a partir da 
linguagem tecnológica. “É fundamental analisar bem o que deve ser extraído da base de dados. 
Abuse da criatividade, encontre novas visões de mercado”, aconselha Ana, da FIAP.  
 
 
 



Em foco  
 
Apesar da confusão das siglas (BPM, EPM e CPM), o BI de segunda geração está voltado para um 
mesmo fim, que é enfatizar o gerenciamento, com muita disciplina  
 
O pré-requisito para uma implementação dar certo é entender a cadeia de valor da informação 
para toda a organização  
 
Por enquanto, o BI tem sido utilizado com maior freqüência de forma departamental, para 
análises financeiras, de vendas e marketing. Mas áreas como supply chain e RH começam a 
buscar aplicações analíticas  
 
De olho no filão, mais fornecedoras passam a explorar o BI, como as desenvolvedoras de ERP  
 
Preparando o terreno  
 
Veja algumas recomendações de especialistas para as empresas que pretendem implementar um 
projeto de BI  
 
Considere BI um projeto de negócios. Apesar de muitas vezes ser vendido como um pacote, o BI 
deve se adequar às necessidades especificas de sua corporação  
 
Os sistemas precisam estar integrados antes de o BI ser implementado. E essa integração deve 
considerar dados vindos de fontes diversas, como mainframes, bancos de dados relacionais, 
sistemas operacionais, Web Services, PDAs e call centers  
 
Priorize a facilidade e a agilidade em seu projeto. Os agentes que decidem os processos devem 
conseguir acessar as informações online a partir de qualquer tipo de dispositivo, de forma simples 
e rápida  
 
Tenha certeza de que os usuários vão participar ativamente do projeto  
 
Pesquise com cuidado as soluções do mercado. Uma escolha errada fará com que os usuários 
voltem a utilizar antigos métodos  
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