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1. Resumo 

O ambiente de negócios onde as empresas estão inseridas, ter apenas a 

informação certa não é o suficiente.  As pressões do mercado forçam as empresas a 

responder rapidamente às em constantes alterações das condições do mercado, 

obrigando-as a serem inovadoras na maneira de conduzir suas operações. A 

agilidade nas tomadas de decisões é essencial, sejam elas, estratégicas, táticas ou 

operacionais. Para tanto é necessário uma vasta quantidade de dados oportunos e 

relevantes, que devem ser transformadas em informações e conhecimento. Este 

processo deve ser feito de forma rápida, com frequência e em tempo real, e 

comumente exige o apoio de recursos computacionais de um sistema denominado 

Business Intelligence, que apoia o gestor na tomada de decisões. Será realizado um 

estudo envolvendo o uso do BI (Business Intelligence), através de uma revisão 

bibliográfica e posteriormente um estudo de caso envolvendo uma empresa 

varejista. 

 

2. Introdução 

Segundo Primak (2008), o interesse sobre o Business Intelligence, ou o termo 

BI como também é conhecido, vem ganhando espaço nas organizações, pois 

permite às mesmas analisar dados e fazer projeções com intuito de tornar mais ágil 

o processo de tomada de decisão. Como bem afirma este mesmo autor, 

aproximadamente entre trinta a quarenta anos atrás os computadores deixaram de 

ocupar amplos espaços físicos pois começaram a ser construídos em tamanhos 

menores. Com isto, tais equipamentos tornaram-se mais acessíveis e os dados 

passaram a fazer parte de uma fonte importante de informações que possibilitam 

maior rentabilidade para as empresas.  

Um dos principais objetivos do BI é facilitar a diminuição da diferença entre o 

desempenho atual de uma organização e o desempenho desejado, expresso em 

sua missão, objetivos, metas e a estratégia para atingi-los (COVENEY, 2003).  O 

objetivo é permitir o acesso interativo aos dados, preferencialmente em tempo real, 

proporcionando sua manipulação e fornecendo aos gerentes e analistas de negócios 

a capacidade de realizar a análise adequada da realidade. 



O BI preocupa-se na manipulação de dados disponíveis, transformando-os 

em informações que irão instruir as tomadas de decisões, finalizando em ações a 

serem tomadas pelos gestores (TURBAN et al, 2008). 

 

3. Objetivo 

O objetivo deste projeto de pesquisa é buscar aprofundar nos conceitos de 

Business Intelligence, procurando identificar quais ferramentas de gestão estão 

associadas a este conceito. Através da aquisição deste conhecimento, este trabalho 

procurará associar à tecnologia da informação utilizando tais conceitos em um 

estudo de caso levando em consideração os possíveis cenários envolvidos na 

empresa analisada. 

 

4. Metodologia 

A presente pesquisa será elaborada através de uma extensa pesquisa 

bibliográfica, finalizando com um estudo de caso em uma empresa varejista, onde 

será observado como o Business Intelligence auxilia os executivos na tomada de 

decisão. 

 

5. Desenvolvimento 

Turban et. al. (2008) afirmam a dificuldade de mensurar o valor do BI para o 

empreendimento, pois muitos benefícios são intangíveis, além da infraestrutura 

como o disponibilizado pela Data Warehouse servir para outras aplicações na 

empresa. 

Este mesmo autor ressalta que a qualidade e rapidez na troca de informações 

são essenciais para a sobrevivência da empresa, razão da importância dos 

benefícios gerados pelo Business Intelligence 

Para Baum (2006), relatórios de analistas do setor mostraram que milhões de 

pessoas usarão ferramentas visuais e análises de BI.  

As ferramentas de BI não estão restritas à utilização pelas grandes empresas. 

Atualmente, a aplicação destes recursos atingem produtores, varejistas, governos e 

demais agentes de mercado (LIMA, 2011). 

 



6. Resultados Preliminares 

Conforme relata Eckerson apud LIMA (2011), a partir dos resultados de uma 

pesquisa entre 510 empresas, os benefícios do BI são: Economia de tempo (61%); 

Versão única da verdade (59%); Melhores estratégias e planos (57%); Melhores 

decisões táticas (56%); Processos mais eficientes (55%) e Economia de custos 

(37%). 

Em outra pesquisa, Thompson (2004) revela que os maiores benefícios do BI 

são: Geração de relatórios mais rápida e precisa (81%); Melhor tomada de decisão 

(78%); Melhor serviço ao cliente (56%) e Maior receita (49%). 
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