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Um dos grandes problemas das empresas é a falta de informação. Essa frase, falada e repetida há 
muitos anos, continua hoje em dia tão atual quanto no passado não muito distante, quando as 
empresas não contavam com sistemas integrados de gestão empresarial ou sistemas específicos 
para atender suas necessidades principais.  
 
Esse cenário mudou com os sistemas de gestão, que integraram os departamentos das empresas, 
facilitando processos de controle e planejamento das atividades. Porém, o problema do uso da 
informação persistiu, em especial para os gestores, os executivos.  
Afinal de contas, como usar diariamente os milhares de dados sobre produção, vendas, estoques, 
mercado, receita, entre outros, sendo que eles são simplesmente dados brutos que registram o 
ocorrido, de forma estática?  
 
O que fazer em uma reunião de diretoria, quando é preciso avaliar o desempenho de filiais ou 
vendedores e analisar qual região está sendo mais produtiva em cada linha de produtos? E se, 
além disso, precisarmos detectar o produto com o melhor desempenho? Ou ainda qual produto 
está vendendo menos, qual cliente comprou mais em determinada região no mês passado e qual 
o histórico desse cliente nos últimos dois anos? Quais estão com alto volume e baixa margem? 
Como compará-los entre si para focar nos que são mais rentáveis?  
 
Esse problema crônico de falta de informações promete ser reduzido pelo que o mercado chama 
de sistemas de informação a executivos, hoje conhecidos como soluções de Business Intelligence 
(BI), sistemas que recebem os dados brutos e os transformam em informações valiosas para 
mudar direcionamentos táticos ou estratégicos, com absoluta precisão de análise, facilitando e 
otimizando a tomada de decisão.  
 
Entretanto, há problemas, uma vez que em geral há sistemas de BI muito complexos e inflexíveis, 
exigindo dos executivos um conhecimento de tecnologia, ou ainda fazendo com que as empresas 
tenham que disponibilizar mão-de-obra de analistas para parametrizar relatórios, por exemplo. 
Isso acaba gerando retrabalho e custos adicionais, e o BI, que deveria ser uma solução, acaba se 
tornando na realidade um problema.  
 
Outro ponto importante é que as necessidades de informações dos executivos mudam 
rapidamente, de acordo com as mudanças de estratégia da empresa e dos concorrentes, demanda 
dos clientes, situação macroeconômica, mercado, bolsa de valores e cotação do dólar. E se a 
solução de Business Intelligence não permite, de forma simples, uma adequação rápida de acordo 
com as necessidades dos executivos, ela acaba deixando de ser utilizada, isto é, esquecida.  
 
Segundo resultado: perda de tempo e dinheiro. Terceiro resultado: frustração da equipe de 
informática e dos executivos.  
 
O ideal é um modelo mais recente de Business Intelligence, em que a transformação de dados em 
informações estratégicas se dá a partir de recursos analíticos especialmente preparados para ter a 
flexibilidade requerida pelos executivos. Nesse caso, o foco não é como implantar e aprender a 
tecnologia, e sim como resolver o problema dos executivos, permitindo aos próprios uma livre 
manipulação dos dados, sem depender de analistas, planilhas ou da área de informática.  
 
Isso permite que as informações estejam, a qualquer hora e com facilidade, à disposição para que 
os executivos montem seus próprios cenários de análises com total flexibilidade, portanto, 
disponíveis para suportarem com agilidade e precisão os processos decisórios, gerando para os 
executivos uma grande otimização de resultados, em muito menor tempo.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11 jun. 2003. 


