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RESUMO 

A tecnologia evolui muito nos últimos tempos, principalmente no meio empresarial, 

ajudando os gestores a tomar decisões mais estratégicas usando ferramentas de 

análise, a partir daí surgem os Dashboards (Painel de Controle), tal ferramenta exibe 

as informações mais relevantes de um processo, de forma rápida e objetiva, 

colaborando na tomada de decisões. O trabalho a seguir apresentará a proposta da 

ferramenta Dashboard para o apoio na tomada de decisões dentro de um processo 

logístico de uma distribuidora de materiais para construção.  

 

INTRODUÇÃO 

O número de dados e informações geradas diariamente cresceu em demasia, com 

isso, surgiu a necessidade de criar meios que possam extrair e analisar tais 

informações (DAVENPORT, 2012). O mesmo ocorreu no mundo empresarial, assim, 

cada vez mais as empresas vêm investindo em tecnologia para otimizar seus 

processos, com o objetivo de se atualizar ou simplesmente se manter no mercado em 

que atuam. Porém, não basta apenas ter a tecnologia em mãos, as empresas 

precisam saber usá-la de forma estratégica para alcançar melhores resultados e obter 

um diferencial em relação as suas concorrentes. Segundo Mañas (2014) o 

procedimento informacional só tem força se for parte integrante da ação decisória, ou 

seja, se for aproveitado no auxílio a tomada de decisão.  

O uso dos Sistemas de Informação (SI) está cada vez mais frequente nas 

organizações, usando as informações de forma adequada, além da empresa ter um 

posicionamento estratégico na hora de tomar decisões ela também qualificará seus 

processos, sendo ágil e eficiente em sua atividade, passando maior credibilidade para 

seus clientes. Um SI permite mostrar em que ponto tomar decisões, para permitir 

maior agilidade e flexibilidade da empresa para ser mais competente diante da 

concorrência (MAÑAS, 2014). 

 

OBJETIVO  

O objetivo desta pesquisa é desenvolver um Dashboard operacional para a área 

logística de uma distribuidora de materiais para construção.  

 

 

 



METODOLOGIA 

Será feito um estudo de caso (YIN, 2015) em uma empresa de distribuição de 

materiais, mais precisamente na área da logística. Segundo Yin (2015) o estudo de 

caso é utilizado frequentemente para auxiliar no aprendizado dos fenômenos vividos 

pelos indivíduos, presentes nas organizações, sociedade e poder público. Será 

realizado o levantamento bibliográfico e entrevistas semiestruturadas com gestores 

da área de estudo. Conforme Minayo (2010) este tipo de entrevista possui uma mescla 

entre perguntas abertas e fechadas, e que concede ao entrevistado a oportunidade 

de detalhar mais o assunto abordado (YIN, 2015; MINAYO, 2010). 

 

DESENVOLVIMENTO  

Com o avanço da tecnologia, o mundo empresarial está cada vez mais competitivo e 

para as organizações se manterem ativas no longo prazo é necessário ter um 

planejamento estratégico eficiente, deixando evidente quais são os seus objetivos, 

alocando corretamente todos os seus recursos disponíveis (KOTLER, ARMSTRONG 

2007). 

De acordo com Turban e Volonino (2013), planejamento estratégico é uma série de 

processos nos quais a empresa seleciona e organiza seus serviços e negócios para 

manter a organização viável (saudável e funcional), mesmo quando eventos 

inesperados desestabilizam um ou mais de seus negócios. 

Segundo O’brien e Marakas (2013, p.348) “Hoje para êxito dos negócios, as empresas 

dependem de sistemas de informação que apoiem as diversas necessidades de 

informação e decisórias dos gerentes e profissionais de negócios”. As empresas estão 

sempre procurando métodos para analisar a enorme quantidade de dados que são 

gerados, frequentemente boa parte das informações são buscadas em relatórios ou 

planilhas e a extração desses dados toma muito tempo. Já que a quantidade de dados 

só aumenta, uma ferramenta que auxilie na sua consolidação sem gastar tanto tempo 

e esforço é de grande valia na gestão de uma empresa, uma vez que é essencial que 

os gestores obtenham informações concisas e que ajudem na tomada de decisão. 

Há vários tipos de sistemas que auxiliam no gerenciamento de dados e na tomada de 

decisão, o que é primordial para que as empresas se organizem e tracem suas 

estratégias mercadológicas. Conforme Stair e Reynolds (2009), Sistema de 

Informações Gerenciais (MIS – Management Information System) é um conjunto 



organizado de pessoas, procedimentos, softwares, bancos de dados e equipamentos 

que fornecem informações rotineiras aos gerentes e aos tomadores de decisão.  

Umas das ferramentas que faz parte de um SIG e pode ser útil na tomada de decisão 

estratégica é um Dashboard, ele apresenta de forma digitalizada e clara várias 

informações importantes de um processo, de acordo com o objetivo almejado pela 

empresa, um Dashboard operacional pode ajudar os gestores a monitorar toda sua 

operação, já que a mesma, no decorrer do processo pode sofrer contratempos  que 

demandem respostas imediatas, por esse motivo ele deve conter informações exatas 

e em real time (FEW, 2013). Segundo Few (2013, p.3) “um Dashboard é a 

apresentação visual das informações mais importantes e necessárias para alcançar 

um ou mais objetivos do negócio, consolidadas e ajustadas em uma única tela para 

que a informação possa ser monitorada de forma ágil”.   

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

A pesquisa encontra-se em fase de revisão bibliográfica. 
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