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RESUMO

 

 



O  trabalho  relata  algumas  tecnologias  e  aplicações  dos  Sistemas  de  Informação 

Gerencial (SIG), que contribuem com as empresas nas atividades de desenvolvimento e/ou 

implantação de sistemas, gestão de informações e gerenciamento da informática. O objetivo 

principal desses sistemas é fornecer informações oportunas e conhecimentos estratégicos para 

auxiliar os processos decisórios dos gestores e clientes (usuários), que para realizarem suas 

atividades  empresariais,  utilizam  as  emergentes  tecnologias  disponíveis  no  mercado,  tais 

como,  softwares ERP (Planejamento dos Recursos da Empresa), SAD (Sistema de Apoio à 

Decisão) e EIS (Sistema de Informação para Executivos), Banco de Dados (Data Warehouse), 

Inteligência Artificial (Data Mining) e Internet  dentre outras. A informação precisa e objetiva é 

um fator indispensável para que uma empresa tenha condições de desenvolver suas atividades 

de forma eficiente e eficaz. Os decisores dependem de dados e informações confiáveis, tanto 

na tomada de decisões como na avaliação dos resultados.  Porém,  em geral,  os sistemas 

tradicionais  de gerenciamento não fornecem tais  dados.  Suas informações são distorcidas, 

devido  à  aplicação  de  conceitos  e  critérios  não  justificáveis.  Sendo  assim,  este  trabalho 

pretende mostrar tanto a importância da informação na tomada de decisão, quanto a forma 

como  os  executivos  gerenciam  suas  tomadas  de  decisão  e  qual  o  uso  que  fazem  da 

informação.  Serão  expostos  também,  algumas  tecnologias  de  sistemas  de  informações 

existentes  nesta  área  e  o  auxílio  que  a  mesma  pode  oferecer  aos  executivos  em  suas 

decisões. E finalmente, introduzir o conceito de CRM (Gerenciamento do Relacionamento com 

o Cliente) como uma evolução da informação no subsídio a tomada de decisões. 
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BI: Business Inteligence - Inteligência do negócio
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1 – Introdução

 

As empresas que não se tornarem velozes e criativas deixarão de existir. Os executivos 

estão atônitos diante do ritmo alucinante com que as mudanças estão acontecendo no mundo. 

É  preciso  se  preparar  para  o  império  da  globalização:  ruptura  de  fronteiras  no  comércio 

internacional,  impensáveis  avanços  tecnológicos,  abalos  no  nível  de  emprego  e  rapidez 

espantosa na veiculação de informações dentre outros. 

Mais do que tudo,  a soberania absoluta do cliente determina a vida útil  de produtos, 

serviços e organizações. Esse cliente está cada vez mais informado, consciente, valorizado, 

exigente e protegido. A concorrência não dá trégua. 

Mas houve um embrião de tudo isso: a Revolução Industrial. Quem produzia 100 peças 

passou a produzir 10 mil. Quem não se industrializou, fechou as portas. 

As pessoas, que fabricavam sozinhas um produto do início ao fim, passaram a ser apenas 

uma engrenagem no  processo.  Os  trabalhadores  de  então  recebiam uma lista  de  tarefas 

segmentadas, tornaram-se reféns de um roteiro que não foi escrito por eles, perderam a noção 

do todo. 

Invenções e produtos que mudaram a história da humanidade surpreendiam, mas ficavam 

em cena, imutáveis, por muito tempo. Certos modelos de automóveis tinham ciclos de vida que 

atravessavam décadas. Hoje, grandes montadoras pretendem lançar um novo modelo a cada 

dois meses. Da televisão para a popularização do vídeo-cassete demorou algum tempo. O 

computador  foi  diminuindo  de  tamanho  e  aumentando  seu  leque  de  funções.  A  Internet 

conectou os quatro cantos do mundo e mexeu com a vida de todas as pessoas. Despencou o 

preço das linhas telefônicas, o celular virou moda, quase todo barraco tem antena parabólica. 

Os clientes se habituaram a serem bem atendidos na farmácia, no shopping, nos aeroportos ou 



nos bancos. 

Nesse  contexto,  a  vantagem  competitiva  tornou-se  o  conhecimento.  A  batalha  é 

intelectual. É preciso potencializar as pessoas, de modo que elas possam interferir no  script 

com  o  qual  trabalham.  Cada  um  vai  estar  habilitado  a  escrever  uma  rotina,  criar,  dar 

manutenção,  checar,  implementar  ações  corretivas,  estabelecer  metas,  medir  não-

conformidades. Os funcionários deixam de ser simples atores, ou melhor, deixam de executar 

um papel, e passam a ser autores. 

É nesse cenário que estão os executivos de hoje, precisando exercitar a mais remota e 

também a mais nobre de suas atribuições: tomar decisões. 

A cada dia o mundo dos negócios possui mais e mais dados e informações que podem 

ser analisados, resumidos e transformados em ação rapidamente. Em parte, essa quantidade 

de dados e informações é sustentada pelo fenômeno da globalização. 

A globalização e os novos avanços tecnológicos, principalmente na área de comunicação, 

proporcionam com que uma empresa atue em mercados posicionados fisicamente em locais 

distantes no mundo. Isso significa que a localização física de uma empresa já não importa 

mais, pois ela pode atuar em qualquer lugar do planeta como se estivesse em todos eles ao 

mesmo tempo. O que acontece, na verdade, é uma "virtualização" da empresa, que passa a 

existir  em um  site da  Internet  podendo  ser  acessado  por  todos.  Com isso,  uma empresa 

comum que tem seu  mercado  fixo  e  ativo,  pode  de um momento  para  outro,  perder  seu 

mercado para um concorrente cuja localização está em um ponto completamente oposto do 

mundo, mas que oferece melhor preço e melhores produtos. Dentro deste contexto, somente 

as empresas que possuírem alguma vantagem competitiva poderão se manter ativas. Devido a 

isso,  as  empresas  devem  estar  constantemente  inovando,  oferecendo  novos  produtos  e 

utilizando novas tecnologias. São esses fatores que oferecem vantagem competitiva.

A vantagem competitiva é, portanto adquirida através do conhecimento de seu ambiente 

interno  e,  principalmente,  externo,  ou  seja:  seus  clientes  (o  mercado),  fornecedores  e 

concorrentes. Como os concorrentes também podem coletar as mesmas informações, já que 

muitas fontes são públicas, eles e outros possíveis concorrentes - empresas distantes, mas do 

mesmo ramo ou de ramos similares que podem mudar de ramo em busca de um novo nicho de 

mercado - devem ser constantemente monitorados para que possíveis ataques, ou melhor, 

invasões  de  mercado,  sejam prevenidas  para  que  novos  nichos  de  mercado  possam ser 



identificados. 

Todos esses fatores fazem com que a análise dos dados e informações tenha de ser cada 

vez mais rápida para que decisões e ações sejam tomadas antes que a concorrência o faça. 

Isso significa, também, que já não basta simplesmente coletar informações e armazená-las em 

grandes bases de dados. A concorrência faz com que as informações possuam uma vida-útil 

cada vez menor em termos de vantagem competitiva. Se as ações que elas instigam não são 

colocadas  em prática  antes  dos  concorrentes,  a  vantagem competitiva  não  ocorre.  Nesse 

momento, a informação e o conhecimento adquirido com ela viram commodities (mercadorias), 

e,  neste  momento,  a  sua  aplicação  torna-se  necessária  e  básica  para  que  a  empresa 

mantenha-se no nível das concorrentes e não perca seu próprio mercado. 

Devido a grande quantidade de informações existente sobre os elementos do ambiente 

externo  da  empresa,  e  da  necessidade  de  análise  e  ação  rápida,  torna-se  necessária  à 

utilização de metodologias, ferramentas e softwares de apoio que auxiliem esse processo. Pelo 

fato  desse  processo  lidar  com informações  em todo  o  seu  percurso,  torna-se  necessário 

conhecer as tecnologias de indexação, manipulação e análise desse tipo de informação. 

O segundo capítulo deste trabalho abordada o processo de tomada de decisão pelos 

executivos, enfocando a importância da informação para este ato e introduzindo a evolução da 

informação para a tomada de decisões. 

O terceiro capítulo define o que é um sistema de informação gerencial e descreve quais 

os tipos mais conhecidos desse tipo de sistema.

Já o quarto capítulo aborda algumas tecnologias utilizadas na implementação de sistemas 

de  informações  gerenciais  que  propiciam  análises  e  resultados  visando  subsidiar  os 

administradores nas suas decisões. 

E para finalizar esse trabalho, no quinto capítulo será feita uma análise sobre o CRM 

(Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente) envolvendo as tecnologias apresentadas e 

mostrando que o mesmo trata-se de um movimento corporativo, pois o CRM não é só uma 

tecnologia, envolve marketing, vendas, serviços e suporte, buscando a melhoria nos subsídios 

para os tomadores de decisões. 

 



 

 

 

2 – Apoio à Tomada de Decisão

 

A tomada de decisão é certamente o encargo mais característico das atividades de um 

executivo. Todos os executivos, tanto os de alto quanto os de baixo nível hierárquico, 

trabalham decidindo coisas a todo o momento; e um acontecimento freqüente é um executivo 

sendo obrigado a tomar diversas decisões ao mesmo tempo. Centenas, talvez milhares de 

decisões são tomadas diariamente dentro de uma empresa. 

Na verdade, um grande número de pessoas, na maioria das organizações, trabalham sob 

permanente  pressão  para  tomar  decisões,  muitas  vezes  imediatamente.  Geralmente,  todo 

funcionário é chamado a tomar decisões que proporcionarão a base para ação de terceiros. 

Paralelamente, outros funcionários, ao mesmo tempo, ficam aguardando estas decisões para, 

a partir delas, realizar as tarefas que lhes competem.

Não é fácil tomar decisões, embora as pessoas façam isso em muitos momentos de suas 

vidas. Porém, existem processos a serem seguidos que facilitam a tomada de decisão. Estes 

processos racionalizam o ato de tomar decisões, à medida que as etapas vão sendo seguidas, 

resultam em um conjunto de alternativas viáveis para a solução do problema levantado. 

2.1 – Definições 

 

Conforme definições do Dicionário Universal  decisão significa ato ou efeito de decidir, 



resolução, deliberação, sentença, intrepidez, coragem, desassombro, fim.  

Decisão é o "processo de análise e escolha entre várias alternativas disponíveis do curso de 
ação que a pessoa deverá seguir" [CHIAVENATO, 1994].

“Mas afinal,  o que é tomar decisões? É o processo de identificação de um problema 

específico e a seleção de uma linha de ação para resolvê-lo” [TEIXEIRA, 2001]. Considera-se 

este "problema" como o acontecimento que engatilha o processo para a tomada de decisão. 

A tomada de decisão não se restringe aos executivos. Uma decisão é um julgamento. É uma 
escolha entre alternativas. É, raramente, uma escolha entre o certo e o errado. No máximo, é 
uma escolha entre o "quase certo" e o "provavelmente errado" mas, muito mais 
freqüentemente, é uma escolha entre duas ou mais linhas de ação, em que nenhuma delas 
está provavelmente mais perto do certo do que a outra [DRUCKER apud TEIXEIRA, 2001]. A 
tomada de decisões é algo que o sistema educacional deixa, geralmente, mais ou menos 
entregue a cada um. 

 

2.2 – Elementos Comuns à Decisão

 

Existem vários elementos a serem considerados em uma tomada de decisão, dentre os 
comuns pode-se citar:

•        Tomador de decisão 

•        Objetivos 

•        Preferências 

•        Estratégias 

•        Situação 

•        Resultado

 

2.3 – Alguns Aspectos das Decisões

 



Para o sucesso das decisões nas empresas, é essencial que alguns de seus aspectos 

sejam ponderados e julgados, pois o sucesso de qualquer decisão depende não só de um 

processo  de  escolha  adequado  como  também  do  cumprimento  de  determinadas  etapas 

básicas. 

Essas são algumas das etapas do processo decisório segundo OLIVEIRA (1998):

 

•        identificação do problema;

•        análise do problema, após a verificação das informações sobre o mesmo;

•        definição dos objetivos;

•        estabelecimento de soluções alternativas;

•        análise, comparação e avaliação dessas soluções alternativas considerando 
vantagens e desvantagens em relação a eficiência, eficácia e efetividade no processo;

•        escolha das alternativas adequadas, de acordo com  critérios preestabelecidos;

•        implantação da alternativa escolhida e treinamento das pessoas envolvidas;

•        avaliação da alternativa escolhida, considerando os critérios aceitos pela 
empresa. 

 

2.3.1 – Classificação das Decisões

 

Problemas  diferentes  requerem  tipos  diferentes  de  tomada  de  decisão.  Questões 

rotineiras ou de menor importância, podem ser resolvidas através de um procedimento, um tipo 

de  decisão  programada.  Já  as  questões  mais  importantes,  exigem  uma  decisão  não-

programada, uma solução específica criada através de um processo menos estruturado de 

tomada de decisão e de solucionar problemas. 

 

•        Decisões programadas

“São decisões permanentes caracterizadas por situações repetitivas e rotineiras, 
sendo possível estabelecer um procedimento-padrão para ser acionado sempre que 
for preciso“ [OLIVEIRA, 1998].



Estas decisões são tomadas seguindo políticas, regras ou procedimentos da empresa. 
As decisões programadas servem para enfrentar tanto problemas simples como 
problemas complexos, desde que sejam rotineiros, ou seja, os componentes do 
problema podem ser definidos, previstos e analisados. Até certo ponto, as decisões 
programadas limitam a liberdade, porque é a organização quem decide o que fazer e 
não o indivíduo. Porém, estas são tomadas no intuito de liberar os administradores 
para as decisões mais complexas não padrões, que exigem habilidades e atitudes 
rápidas e precisas.

 

•        Decisões não programadas

“São decisões não estruturadas caracterizadas pela novidade; fazendo com que não 
seja possível estruturar um método padrão a ser acionado devido a inexistência de 
referenciais precedentes ou devido a uma estrutura ambígua e complexa que 
necessite de medidas específicas” [OLIVEIRA, 1998].

Geralmente as decisões não programadas estão inclusas num ambiente dinâmico 
modificado com o decorrer do tempo. 

Se as decisões programadas proíbem a criatividade dos administradores, estas lhes 
permitem utilizar todo o seu ferramental na busca da melhor solução. Geralmente são 
utilizadas para conferir maior grau de acerto às decisões mais importantes à empresa. 

Devem, ainda, os administradores aprender a analisar a certeza, o risco e a incerteza, 
associados com linhas de ação alternativas. 

 

2.3.2 – Elementos do Processo Decisório

 

Dentre os elementos que podem ser considerados no processo decisório, é importante 

citar:

•        a incerteza em relação ao conhecimento da situação do ambiente que envolve a 
decisão e a identificação e valoração das conseqüências decorrentes da decisão 
tomada;

•        os limitados recursos do tomador de decisão, que prejudicam a correspondente 
ação. Isto gera a necessidade de estabelecer planos de ação voltados às principais 
decisões da empresa;

Considera-se a tomada de decisão como uma seleção criteriosa de um curso de ação a 

partir de duas ou mais alternativas viáveis. Mas essa tomada de decisão vem sendo dificultada 

a cada dia devido até a alguns fatores de influência como:

•        aumento de variáveis complexas em relação ao mercado de trabalho devido a 



complexidade evolutiva do mundo moderno;

•        redução de tempo disponível para tomada de decisão devido a concorrência; 
dentre outros fatores impostos pelo mercado;

•        maior velocidade das comunicações;

•        otimização nos processos de informação com expectativa de resultados a curto 
prazo.

 

2.3.3 - Condições da Tomada de Decisões

 

A  tomada  de  decisão,  conforme  TEIXEIRA  (2001),  é  a  busca  de  alternativas  que 

satisfaçam determinado objetivo e por isso deve ser tomada sob certas condições. São elas:

•        tomada de decisão sob condição de certeza: quando o curso de ação possível 
conduz constantemente a um resultado específico. Nesta condição, obtém-se 
conhecimento das metas e informações precisas, mensuráveis e confiáveis sobre o 
resultado de cada alternativa a ser considerada.

•        tomada de decisão em condições de risco: quando o curso de ação possível 
conduz a um conjunto de resultados específicos ligados a probabilidades conhecidas. 
Ocorre quando não se pode prever com certeza o resultado de uma alternativa, mas 
tem-se informações suficientes para prever a probabilidade de que ela irá levar à 
situação desejada.

•        tomada de decisão em condições de incerteza: quando as probabilidades 
associadas aos resultados são desconhecidas. Sob esta condição, pouco se sabe 
sobre as alternativas ou seus resultados. A incerteza resulta de duas fontes possíveis. 
Situações externas imprevisíveis ou falta de informações necessárias para um bom 
subsídio à decisão. 

•        tomada de decisão em condições de turbulência: nas condições anteriores, o 
objetivo final é claro. Na turbulência, este objetivo pode não ser claro. Ou seja, em 
turbulência não se tem nenhuma idéia do que vai acontecer. 

Toda decisão, além de dinâmica, está "viva", isto é, não tem um fim em si mesma. Se não 

permanece a decisão permanecem suas conseqüências, mostrando sempre o grau de acerto 

ou erro cometido. 

 



2.4 – O Modelo Racional de Tomada de Decisão
 

 

É um processo, segundo TEIXEIRA (2001), composto por quatro etapas que ajuda os 

administradores a considerar alternativas e escolher a que tiver melhor chance de sucesso. É 

útil para as decisões não-programadas e ajuda os administradores a refletirem contra a idéia 

de que a solução mais superficialmente lógica ou óbvia seja a correta. Propicia condições para 

uma decisão de alta qualidade, minimizando o risco de decisões indesejadas. 

 

2.4.1 – Etapa 1: Examinar a Situação 

.

O exame da situação abrange três aspectos: definição do problema, identificação das 

metas e diagnóstico. 

Além das dificuldades na identificação do problema. É importante saber focar o problema, 

não o confundindo com os sintomas.  Ou seja,  verificar até ter  certeza de que o problema 

representa efetivamente um problema e não uma oportunidade ou o sintoma do problema. 

Já a identificação dos objetivos da decisão necessita da definição do que poderia ser 

considerada uma solução definitiva. Deve-se lembrar que um problema pode ser dividido em 

várias partes e que, o melhor caminho para uma delas, não necessariamente seja o melhor 

caminho para  as  outras  partes.  Assim,  o  objetivo  deve permitir  que tanto  o  administrador 

quanto a solução apontada cumpram com o seu dever. 

O  diagnóstico  serve  para  mostrar  caminhos  sólidos  para  subsidiarem  o  conjunto  de 

soluções que irão resolver os problemas. Cabe ao administrador juntar todas as informações 



do problema e formar uma imagem clara do mesmo.

2.4.2 – Etapa 2: Criar Alternativas 

 

Simples para decisões programadas, mas esta etapa pode ser bastante difícil  para as 

decisões não-programadas. Os decisores devem evitar aceitar a primeira alternativa que se 

apresenta, bem como analisá-las à medida que surgem. Existem técnicas para a obtenção de 

várias alternativas para que se possa escolher a melhor. Uma das mais usadas é o brainstorm 

(Técnica  para  a  tomada  de  decisão  e  para  o  processo  de  solucionar  problemas  em que 

indivíduos ou membros de um grupo tentam aumentar a criatividade propondo alternativas com 

espontaneidade, sem preocupação com a realidade ou a tradição), individual ou grupal, na qual 

os participantes espontaneamente propõem alternativas, mesmo quando elas parecem irreais 

ou fantásticas. 

 

2.4.3 – Etapa 3: Avaliar as Alternativas e Selecionar a Melhor

 

Após a criação de diversas alternativas, estas devem ser avaliadas. Sugere-se a utilização do 
seguinte questionário:

Esta Alternativa é Exeqüível? 

 

Os recursos envolvidos para executar a alternativa devem estar disponíveis. A eficácia de 
qualquer solução é sempre proporcional ao apoio que ela conquista dentro da organização. 
Assim, ao avaliar alternativas, o administrador deve optar pelas que sejam realmente 
realizáveis, visando evitar rejeições dos empregados, o que traria à solução efeito contrário ao 
desejado. 

Essa Alternativa é Uma Solução Satisfatória? 



 

É necessário considerar se a alternativa atende as metas da organização, bem como se ela 
tem probabilidade aceitável de dar certo. Quanto maior a condição de incerteza ou de 
turbulência, mais difícil é "calcular" se a alternativa vai dar certo. Assim, os administradores 
devem perceber que a definição de "aceitável" para a alternativa pode variar de uma 
organização para outra, e de pessoa para pessoa, dependendo da cultura organizacional e da 
tolerância de cada indivíduo ao risco. 

 

Quais São as Conseqüências Possíveis Para o Resto da Organização?

 

Uma organização é um sistema de inter-relacionamentos internos e externos. Dessa forma, os 
administradores devem prever as conseqüências das alternativas nos demais setores da 
organização, principalmente quando esta alternativa prever modificações em um dos setores 
da organização. Devem, ainda, verificar se e como as decisões irão afetar seus competidores, 
analisando os custos/benefícios da implementação das medidas. 

 

Enfim, os administradores apontam a alternativa baseados no volume de informações 

existentes, na quantidade de tempo que dispõem para a implementação das mudanças e nos 

seus conhecimentos sobre o assunto. A "melhor alternativa" deve levar em conta, sempre que 

possível, a relação custo/benefício.

 

2.4.4 – Etapa 4: Implementar e Monitorar a Decisão 
 

Assim que a melhor alternativa é escolhida, começam as exigências e os problemas para 

sua implementação. 

Implementar uma decisão envolve mais do que dar ordens. Deve-se alocar os recursos 

necessários, estabelecer orçamentos compatíveis, planejar as etapas da implementação com 

monitoramento sobre os passos dados, enfim, "por a mão na massa".

A maioria dos bons dirigentes empresariais concorda que uma vez tomada a decisão, sua 



implementação se torna crítica para que obtenha sucesso. É preciso demonstrar uma boa 
liderança. As decisões precisam ser comunicadas e as pessoas motivadas para fazerem o 
necessário. Uma implementação com pouca confiança muitas vezes é responsável por muitas 
decisões rotuladas como más ou erradas, quando, na realidade, uma fraca implementação 
pode arruinar uma boa decisão. 

 

2.5 – Gestão do Conhecimento

 

Antes de qualquer coisa, é preciso compreender o que é conhecimento. Primeiro, 
conhecimento pode ser considerado como parte de uma pessoa, grupo ou empresa. O foco 
principal da Gestão do Conhecimento é viabilizar a utilização do conhecimento no nível 
organizacional. 

Entretanto, é comum confundir conceitos como dado, informação e conhecimento, pois 

eles são bastante relacionados. Segundo TEIXEIRA (2001) é importante tornar esses conceitos 

mais claros.

 

Dado 

Pode ser entendido como a matéria-prima básica da informação e do conhecimento, ou 

seja,  o  meio através do qual  informação e conhecimento são armazenados e transferidos. 

Textos, compostos por palavras e números, imagens, sons e fatos são alguns exemplos de 

dados, que podem ser armazenados em papel, discos magnéticos e outros meios físicos. A 

transferência de dados pode ser feita por recursos como correio postal e eletrônico. 

 

Informação 

É  composta  por  dados  organizados,  dispostos  numa  estrutura  específica.  Pode-se 

considerar informação como dados que possuem algum significado. A função da informação é 

reduzir a incerteza e a ambigüidade, permitindo ao usuário maior clareza de uma situação. 

 



Conhecimento 

É  resultado  da  interpretação  da  informação  e  da  sua  utilização  para  algum  fim, 

especificamente para gerar novas idéias, resolver problemas ou tomar decisões. Em outras 

palavras,  o  conhecimento  existe  quando  uma informação  é  interpretada  e  suficientemente 

compreendida  por  alguém.  Conhecimento  é  o  resultado  da aprendizagem,  daquilo  que  se 

experimenta e se pode utilizar novamente em diversas situações. 

 

Ampliando o conceito de conhecimento, pode-se caracterizá-lo como explícito e tácito 

(secreto), ou estruturado e não estruturado. O conhecimento explícito está nos documentos, 

bases de dados, produtos e processos. Ele pode ser codificado e transferido. O conhecimento 

tácito  faz  parte  das  ações,  contextos  e  experiências  pessoais.  É  difícil  formalizá-lo  e  sua 

comunicação acontece geralmente de forma subjetiva. É o que se sabe, mas nem sempre se 

consegue  explicar.  É  a  origem  do  conhecimento,  que  muitas  vezes  é  utilizado 

inconscientemente. Transformar o conhecimento explícito em tácito e vice-versa são processos 

de Gestão de Conhecimento.  Mas,  nem todo o conhecimento tácito  deve ser  codificado e 

formalizado, assim como nem todo o conhecimento estruturado deve se tornar implícito, isso é, 

ser internalizado. 

Agora que já se tem um conceito de conhecimento, é hora de definir Gestão do Conhecimento. 
De maneira geral, é um conjunto de processos para identificar o conhecimento que está 
presente nas pessoas e proporcionar condições adequadas de criação, transferência e 
utilização do conhecimento. 

 

Gestão do conhecimento é um conjunto de estratégias para:

 

-          Criar, adquirir, compartilhar e utilizar ativos de conhecimento; 

-          Estabelecer fluxos que garantam a informação necessária no tempo e formato 
adequados, a fim de auxiliar na geração de idéias, solução de problemas e tomada de 
decisão. 

Nos parece claro que o conhecimento é a evolução do trato com as informações e sua 

gestão o caminho mais seguro para a tomada da decisão mais adequada. 



Assim, além de serem fundamentais para as decisões, a informação e o conhecimento 

são verdadeiros operários a serviço dos decisores, ladeados pela tecnologia que os deixa mais 

alertas  com  seus  incríveis  sistemas  de  gerenciamento  de  informações  e  conhecimentos, 

sempre presentes para que os administradores possam continuar escolhendo suas decisões 

de maneira serena, honesta e voltados para a solução benigna dos problemas que nos são 

apresentados. 

2.6 – Informações 

 

Qual será o papel da informação na tomada de decisão? Será que ela ajuda a decisão a 

ser mais precisa? A informação pode ser traduzida como um fato ou um evento comunicado. 

Porém, não basta haver somente a comunicação para que exista uma informação, pois neste 

âmbito obtém-se os boatos (comunicação não baseada em fatos) como informações válidas. 

As informações podem ser classificadas e agrupadas conforme sua utilidade e função, 

podendo-se ter a nível empresarial, informações financeiras, de vendas, de clientes, etc. Muitas 

vezes a informação não precisa ser exata, basta ser correta. Quase sempre a informação exata 

demora muito mais para ser produzida, implicando em aumento de custo, que dependendo da 

sua utilização, é desnecessário. 

Mas para que servem estas informações? Qual sua utilidade? As informações existem 

para subsidiar a tomada de decisões. Elas são a matéria-prima da tomada de decisão. Quanto 

mais exatas, mais corretas, mais abrangentes são as informações, melhores serão as decisões 

tomadas pelos administradores [WETHERBE, 1987].

Existem, hoje em dia, utilizando os recursos computacionais existentes, vários sistemas 

de informações desenvolvidos unicamente para subsidiar as tomadas de decisões das pessoas 

que os utilizam. Aliás, pode-se dizer que a mais importante aplicação prática dos sistemas 

computacionais, principalmente aqueles que armazenam dados, é produzir informações 

consistentes e eficazes para a tomada de decisões. Existem atualmente no mercado, vários 

sistemas gerencias criados para apoio à tomada de decisões. 



2.7 – Sistemas de Apoio à Decisão

 

As decisões dos profissionais exigem cada vez mais e melhor informação assim como um 

volume de dados cada vez maior, pois levam em consideração um grande número de 

alternativas para satisfazer um grande número de objetivos. Os sistemas de apoio à decisão 

permitem lidar com problemas de decisão cuja dimensão ultrapassa a capacidade cognitiva 

normal, ou excede os recursos temporais e financeiros disponíveis. Por outro lado, os SI 

computacionais estão presentes em todas as empresas e organizações. O conhecimento 

detido pelas organizações encontra-se muitas vezes disseminado por diversos suportes. Ao 

utilizar um Sistema de Apoio à Decisão o executivo pode especificar e modelar os processos 

de decisão, representar e gerir o conhecimento existente na organização, tirar partido do 

sempre crescente volume de dados colecionado pelo sistema transacional e finalmente tomar 

decisões mais informadas e racionais.

 

2.8 - Conclusão

 

O executivo quase sempre não cumpre todos esses pré-requisitos para que possa tomar 

suas decisões embasado em todas as premissas visando sempre a decisão mais acertada. 

São raras as decisões que conseguem passar por todo o ritual racional para que, ao final, 

sejam tomadas com poucas possibilidades de erro. Neste caso, os decisores contam com os 

mais atuais requisitos de apoio, principalmente os referente à informática, que os subsidiam 

para o caminho mais certo a ser escolhido. 

A informação é fundamental na tomada de decisões. Pior que não existirem informações, 

é  o  decisor  basear-se  em  informações  distorcidas,  comprometendo  todo  o  trabalho  da 

organização. 

Esta é a vida dos decisores na prática. Sempre sem as ideais condições para suas decisões, 



mas aproveitando todo a sua experiência e conhecimento para, aliados aos mais modernos 
sistemas de informações disponibilizados pela tecnologia, procurarem o melhor caminho para 
alcançar a solução dos problemas que lhes são apresentados.

Serão apresentados, no capítulo seguinte, a definição e os tipos de sistemas de informação 
classificados na atualidade. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 – Sistemas de Informação

 

A área de Gerenciamento de Sistemas de Informação é bem abrangente. Com isso se 

observa uma grande quantidade de termos utilizados na tentativa de caracterizar e classificar 

os Sistemas de Informação (SI). Geralmente essa proliferação de termos acaba dificultando o 

entendimento da área.  Existem diversas siglas,  como EDP ("Electronic  Data Processing"  – 

Processamento de Dados Eletrônicos), MIS ("Management Information Systems" – Sistemas 

de Informação Gerencial),  EIS ("Executive Information Systems"  – Sistemas de Informação 

para Executivos), ES ("Expert  Systems"  – Sistemas Especialistas),  DSS ("Decision Support  

Systems" – Sistemas de Suporte à Decisão), o que torna difícil diferenciar, com certeza, os 

conceitos e as aplicações a que se referem. Na verdade,  muitas vezes parece não haver 

fronteiras bem definidas, que limitam e demarcam corretamente esses conceitos.

Além disso, muitas das definições de SI encontradas na literatura podem induzir o leitor a 
confundir os sistemas que descrevem com algum de seus tipos de sistemas gerenciais, dando 
a impressão de que qualquer SI pode ser considerado ou até transformado em um dos seus 
tipos de sistema.

Pelos motivos apresentados, serão definidos e categorizados os vários tipos de SI descritos na 
literatura técnica e caracterizadas também a metodologia e a influência desses sistemas.

3.1 – Definições

 

Como visto no capítulo anterior informação é qualquer espécie de conhecimento que 
pode ser usado para aperfeiçoar ou tornar possível uma decisão ou ação.

Pode-se dizer que esse intercâmbio de informações está dividido em:

•        Comunicação pessoal: de pessoa para pessoa, mas com o passar dos anos o 
telefone passou a fazer parte desse grupo. 



•        Comunicação teledifundida: de um para muitos como palestra, programas de 
televisão, rádio. 

•        Comunicação escrita: memorando, fax, telex. 

•        Comunicação on-line: e-mail, Internet.

SI são sistemas que permitem a coleta, o armazenamento, o processamento, a recuperação e 
a disseminação de informações. SI são, quase sem exceção, baseados no computador e 
apoiam as funções operacionais, gerenciais e de tomada de decisão existentes na 
organização. Os usuários de SI são provenientes tanto do nível operacional, como do nível 
tático e mesmo estratégico e utilizam os SI para alcançar os objetivos e as metas de suas 
áreas funcionais [PRATES apud FALSARELLA, 2001].

No caso da empresa o sistema de informação mais visado é o Gerencial mais conhecido 

como SIG (Sistema de Informação Gerencial).

O  termo  Gerencial  se  trata  do  processo  administrativo,  planejamento,  organização, 

direção e controle voltado para os resultados.

Esse sistema visa obter melhor retorno sobre a informação, quer dizer, melhorar o lucro, 

aumentar as oportunidades e por conseqüência diminuir os custos.

 

Do  ponto  de  vista  gerencial  pode-se  conceituar  os  SI  como  sendo  formados  pela 

combinação estruturada de vários elementos, a saber: a informação (dados formatados, textos 

livres, imagens e sons), os recursos humanos (pessoas que coletam, armazenam, recuperam, 

processam, disseminam e utilizam as informações), as tecnologias de informação (o hardware 

e o software usados no suporte aos SI) e as práticas de trabalho (métodos utilizados pelas 

pessoas no desempenho de suas atividades), organizados de tal modo a permitir o melhor 

atendimento dos objetivos da organização.

 

3.2 – Características dos Sistemas de Informação

 

Conforme dito na introdução, uma grande quantidade de termos é usada para classificar e 



caracterizar os SI. Uma forma de limitar e demarcar corretamente as fronteiras conceituais 
entre esses termos é relacionar cada tipo de SI com um dos seis estágios de utilização da 
informática em que uma organização pode se encontrar [NOLAN apud FALSARELLA, 2001]. 
Os estágios são:

•        Iniciação 

Neste estágio o usuário é resistente ao uso da informática e seu envolvimento com a 

tecnologia é superficial. A organização encoraja o uso da informática e se preocupa com o 

aprendizado, mas poucas atividades são automatizadas.

•        Contágio 

Neste estágio começam a proliferar SI informatizados, que automatizam atividades antes 

desenvolvidas manualmente, sem, porém, se preocupar com a integração das informações. 

•        Controle 

Neste estágio o crescimento do uso de SI  na organização passa a ser  explosivo,  o 

usuário sendo a força propulsora. Por isso, a organização passa a exigir melhor gestão dos 

recursos de informática.

•        Integração 

Neste estágio, em resposta à pressão por melhor gestão, os SI passam a ser orientados 

para  atender  às  necessidades  dos  níveis  gerenciais,  as  informações  são  de  melhor 

qualidade e é exigida maior integração entre elas. 

•        Administração de Dados 

Neste estágio, os SI começam a ser organizados em termos de sistemas que interessam 

à  organização  como  um  todo  (chamados  corporativos)  e  sistemas  de  uso  setorial  ou 

especializado, havendo cuidado, em qualquer hipótese, com a correta administração dos 

dados, de modo a evitar redundâncias.

•        Maturidade 

Neste estágio, a informação passa a ser considerada como patrimônio da organização, o 

usuário é participativo e responsável e o crescimento da informática é ordenado.



3.3 – Tipos de Sistemas de Informação

 

Embora possa haver muitas maneiras de categorizar os SI, uma forma interessante é a 
que os classifica em:

•        Sistemas Transacionais 

•        Sistemas Gerenciais 

•        Sistemas Executivos 

•        Sistemas Especialistas 

•        Sistemas de Apoio à Decisão 

 

3.3.1 – Sistemas Transacionais

 

O  processo  inicial  de  informatização  de  qualquer  organização  é  baseado 

fundamentalmente  no  desenvolvimento  e  na  implantação  de  SI  transacionais  (também 

chamados de operacionais).  Esses SI são também identificados pela expressão "Electronic 

Data Processing" (EDPs – Processamento de Dados Eletrônicos), e eles são necessários para 

o controle operacional das organizações. 

No  modelo  da  evolução  da  informática  nas  organizações  os  SI  transacionais  se 

enquadram nos estágios  de  iniciação e  contágio  [NOLAN apud FALSARELLA,  2001].  São 

sistemas  operacionais,  não  integrados,  atendem em geral  à  área  administrativo-financeira, 

controlam,  na  maioria  das  vezes,  o  fluxo  de  informações  financeiras,  e  os  usuários  finais 

esboçam uma certa resistência a utilizá-los. Os sistemas de folha de pagamento, contabilidade, 

controle  de  estoques,  contas  à  pagar  e  à  receber,  faturamento,  etc.,  são exemplos  de SI 

transacionais.

As principais funções e características desses sistemas são: 

•        Coletar, via digitação, os dados existentes nos documentos operacionais das 



organizações, validando-os; 

•        Armazenar esses dados em meio magnético; 

•        Ordenar ou indexar esses dados, de modo a facilitar o acesso a eles; 

•        Permitir consultas, on-line ou em batch, aos dados, detalhados ou agregados, que 
permitam retratar diferentes aspectos das operações; 

•        Gerar relatórios que possam ser distribuídos a outras pessoas que não os usuários 
diretos dos SI. 

Muito embora esses sistemas só controlem o fluxo de informações operacionais, eles também 
disponibilizam informações para a tomada de decisão. Um exemplo disso pode ser um sistema 
de controle de estoques que fornece informações sobre a movimentação do estoque para o 
departamento de compras. Este departamento poderá, através dessas informações, tomar 
decisões sobre quais produtos deverão ser comprados e em que quantidade. Um EDP pode, 
portanto, fornecer informações para apoio à decisão. 

 

3.3.2 – Sistemas Gerenciais

 

A evolução natural  da informatização das organizações, após a implantação dos EDP 

(Processamento  de  Dados  Eletrônicos),  é  o  desenvolvimento  de  sistemas  que  forneçam 

informações  integradas  e  sumarizadas,  provenientes  de  diversos  sistemas  transacionais. 

Essas informações têm capacidade de prover material para análise, planejamento e suporte à 

decisão  e  possibilitam  a  gerentes  de  médio  escalão  visualizar  o  desempenho  de  seu 

departamento  e  mesmo da  organização como um todo.  Esses  sistemas que suprem com 

informações  a  média  gerência  são  geralmente  chamados  de  "Management  Information 

Systems" (MIS – Sistemas de Informação Gerencial).

O surgimento desses sistemas acontece nos estágios de controle e integração, onde o usuário é força 

propulsora e exige informações em maior quantidade, menor tempo e com melhor nível de integração.

Um bom exemplo de MIS pode ser encontrado em um sistema que analisa as receitas e 
as despesas de uma organização e possibilita que gerentes as relacionem e comparem com o 
que foi planejado no orçamento.

As principais funções e características desses sistemas são: 



•        Integrar dados de diversas aplicações e transformá-los em informação; 

•        Fornecer informações para o planejamento operacional, tático e até mesmo 
estratégico da organização; 

•        Suprir gerentes com informações para que estes possam comparar o desempenho 
atual da organização com o que foi planejado; 

•        Produzir relatórios que auxiliem os gerentes a tomar decisões. 

A grande maioria das informações produzidas por um MIS, quer seja para análise de 
tendências, quer seja para planejamento ou revisão, auxilia os gerentes no processo de 
tomada de decisão. Isso significa que um MIS pode ter funções específicas que façam parte de 
ambientes de apoio à decisão.

3.3.3 – Sistemas Executivos

 

Com base nos dados existentes nos EDPs, nas informações disponíveis nos MIS e em 

informações  coletadas  de  fontes  externas à  organização,  é  possível  construir  sistemas de 

informação dirigidos para a alta gerência. Esses sistemas que abastecem a alta gerência de 

informações são geralmente chamados de "Executive Information Systems" (EIS – Sistemas de 

Informação  para  Executivos)  e  permitem  que  o  executivo  tenha  ou  ganhe  acesso  a 

informações internas e externas à organização que sejam relevantes para controlar os fatores 

críticos de sucesso.

Um EIS não tem maiores diferenças conceituais em relação a um sistema de apoio à 

decisão. O que o diferencia é, em geral, a interface com o usuário, que deve permitir que um 

executivo o utilize com facilidade [LUCAS Jr. apud FALSARELLA, 2001].

Os EIS começam a ser desenvolvidos nas organizações nos estágios de administração de dados e 

maturidade. Nesses estágios os sistemas de informação existentes refletem o fluxo de informações da 

organização, o usuário participa integralmente do desenvolvimento dos sistemas, as informações passam 

a ser consideradas patrimônio da organização, o crescimento da informática é ordenado, a informática 

passa a ter função de apoio estratégico para a organização e não se tomam decisões sem base nas 

informações produzidas por um EIS.

As principais funções e características desses sistemas são: 



•        Gerar mapas, gráficos e dados que possam ser submetidos a análise estatística 
para suprir os executivos com informações comparativas, fáceis de entender; 

•        Fornecer dados detalhados sobre passado, presente e tendências futuras das 
unidades de negócios em relação ao mercado para auxiliar o processo de planejamento 
e de controle da organização; 

•        Possibilitar a análise das informações obtidas; 

•        Permitir que o executivo se comunique com o mundo interno e externo através de 
interfaces amigáveis (correio eletrônico, teleconferência, etc.) que sejam flexíveis a 
ponto de se ajustarem ao seu estilo pessoal; 

•        Oferecer ao executivo ferramentas de organização pessoal (calendários, agendas 
eletrônicas, etc.) e de gerenciamento de projetos, tarefas e pessoas. 

 

3.3.4 – Sistemas Especialistas

 

O conhecimento e as experiências que uma pessoa detém sobre determinada área do 

conhecimento precisa ser, muitas vezes, preservado e disseminado para que pessoas com 

menos conhecimento e experiência possam deles se valer para resolver seus problemas.

Existem sistemas de informação que armazenam e disponibilizam o conhecimento e as 

experiências de especialistas. Esses SI são geralmente conhecidos como "Expert Systems" 

(ES – Sistemas Especialistas), quando fornecem, eles mesmos, soluções para determinados 

problemas,  e  como "Expert  Support  Systems"  (ESS – Sistemas Especialistas de Suporte), 

quando  fornecem  informações  extraídas  das  bases  de  conhecimento  a  profissionais  e 

executivos para auxiliá-los no processo de tomada de decisão.

Normalmente, o desenvolvimento desses sistemas não depende da existência de outros 

SI e, portanto, eles podem ser desenvolvidos em qualquer um dos estágios da evolução da 

informática.

As principais funções e características desses sistemas são: 

•        Armazenar o conhecimento e as experiências de especialistas em bases de 
conhecimento; 



•        Utilizar mecanismos de inferência integrados às bases de conhecimento para 
resolver - ou auxiliar a resolver - problemas; 

•        Possibilitar a inclusão de novos conhecimentos nas bases de conhecimentos sem 
eliminar os conhecimentos já armazenados. 

 

3.3.5 – Sistemas de Apoio à Decisão

 

Os SI até aqui descritos podem ter funções que forneçam informações para tomada de 

decisão. Qualquer SI que forneça informações para auxílio à decisão é um sistema de apoio à 

decisão (SAD). 

Essa afirmação é,  porém,  bastante questionável,  pois  SAD são sistemas que não só 

fornecem informações para apoio à tomada de decisão, mas que contribuem para o processo 

de tomada de decisão. A obtenção da informação é apenas parte do processo, como será 

detalhado adiante.

SAD, que também são conhecidos como "Decision Support Systems" (DSS – Sistemas de 

Suporte à Decisão), possuem funções específicas, não vinculadas aos sistemas existentes, 

que permitem buscar informações nas bases de dados existentes e delas retirar subsídios para 

o processo de tomada de decisão. SAD começam a ser desenvolvidos na organização a partir 

dos estágios de controle e integração. 

 

3.4 – Implementação dos SIGs

 

O SIG deve ser muito bem desenvolvido e implementado e ter efetiva colaboração na 

atividade fim da empresa.

Para implementar um sistema desse nível é necessário que se faça, uso da informática, 

fazer uma pesquisa em dois ambientes organizacionais o interno e o externo.



Externo seria a análise do ambiente como um todo a partir de pesquisas de mercado, 

espionagem em outras empresas, pesquisas de satisfação do cliente.  Avaliar como anda a 

política governamental, quais as medidas econômicas vigentes.

Parâmetros  devem  ser  expressos  conforme  a  necessidade  de  cada  empresa,  é 

necessário que o material analisado esteja de acordo com o nível de gerência.

Hoje mais do que nunca busca-se a maximização dos lucros e minimização dos custos, e 

o tramite interno e externo de papéis deve acabar nos próximos anos, porque com a tecnologia 

da informática existente a necessidade de existir o papel é quase nula.

A última tecnologia existente em sistemas de informação é um software lançado por uma 

empresa chamada SAP (Sistemas, Aplicações e Produtos para Processamento de Dados). 

Esse software interliga os processos de negócio ajudando a otimizar todo o funcionamento de 

uma empresa.  O sistema possui  um mecanismo de linha lógica de produção onde alguns 

eventos necessários às tarefas são executados automaticamente. 

Grandes empresas brasileiras em diferentes ramos de negócios já optaram por usar esse 
software como:

•        Volkswagen do Brasil (Automotiva), 

•        Bombril - Cirio Ltda (Bens e Consumo), 

•        Natura Cosméticos, 

•        Perdigão Agro-industrial S/A, 

•        Brasillit ( Engenharia e Construção), 

•        Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos (Farmacêutica), 

•        TV SBT Canal 4 de São Paulo S/A (Mídia), 

•        Votorantim Celulose e Papel (Papel e Celulose). 

Um fator muito importante ao se implementar um sistema de informação na empresa é 
que as pessoas, funcionários, todos os envolvidos no processo devem estar treinados, porque 
se isso não acontecer a cultura organizacional continua a mesma, sendo assim, a tecnologia 
pode ser a melhor mas se as pessoas não estiverem satisfeitas o processo não evolui.

 



3.5 – Instrumentos Organizacionais

 

Existe  uma  necessidade  constante  de  evolução  do  conceito  dos  instrumentos 

organizacionais,  devido  às constantes alterações nos planos econômicos,  social,  político  e 

fiscal. Por isso, os fatores envolvidos no desenvolvimento de sistemas de informações tem sido 

objeto de inúmeros estudos.

 

3.5.1 – Controle e Avaliação

 

O modelo geral demonstra uma perfeita interação do SIG com os objetivos, estratégias e 

políticas  estabelecidas  através  dos  processos  de  planejamento  (estratégico,  tático  e 

operacional) com as unidades organizacionais.

Existe  também  a  função  de  gerenciamento  destas  várias  funções  apresentadas  no 

modelo geral de SIG, sem a qual nada, ou quase nada, irá ocorrer.

O modelo específico pode ser delineado considerando os níveis de abrangência e de 

influência, os condicionantes e os componentes do SIG.

 

3.5.2 – Níveis de Abrangência do SIG

 

Segundo TORRES (1994) existem três níveis de abrangência do SIG:

a) Nível corporativo do SIG

Este nível de abrangência refere-se ao sistema de informação inerente ao negócio ou 



grupo de negócios em que a corporação atua e/ou irá atuar.

Pela sua própria abrangência, este SIG deve ter sustentação em questionamentos de 
elevada validade estratégica.

b) Nível de UEN do SIG

Neste caso, o SIG está relacionado a uma UEN (Unidade Estratégica de Negócio) que é 
responsável por desenvolver uma ou mais AEN (Área Estratégica de Negócios).

Uma AEN pode compreender diversas empresas de uma corporação ou, de maneira mais 
simples, engloba apenas uma divisão de produtos ou algumas poucas linhas de produtos.

 

c)Nível de empresa do SIG

Neste caso, o SIG tem a abrangência de uma empresa atuando de forma interativa com o 
seu ambiente.

O SIG refere-se, também, neste caso, às situações de abrangência corporativa e de UEN.

 

3.5.3 – Níveis de Influência do SIG

 

Os níveis de influência do SIG são:

a)     Nível estratégico: que considera a interação entre as informações do ambiente 
empresarial (estão fora da empresa) e as informações internas da empresa. Corresponde ao 
SIE (Sistema de Informações Estratégicas).

b)     Nível tático: que considera a aglutinação de informações de uma área de resultado e 
não da empresa como um todo. Corresponde ao SIT (Sistema de Informações Tática).

c)      Nível operacional: que considera a formalização, principalmente através de 
documentos escritos das várias informações estabelecidas. Corresponde ao SIO (Sistema 
de Informações Operacionais).

A razão básica de considerar, de forma separada, estes três níveis de influência é que 
cada um deles pode ter um tipo e amplitude de influência sobre o SIG.

 



3.5.4 – Condicionantes do SIG

  Dentre os vários fatores condicionantes do SIG englobam-se:

a)     Objetivos, estratégias e políticas da empresa.

Objetivo é o alvo ou situação que se pretende alcançar.

Estratégia  é  a  ação  ou  caminho  mais  adequado  a  ser  executado  para  alcançar  os 

objetivos estabelecidos.

Política é a definição dos níveis de delegação, faixas de valores e/ou quantidades limites 

e de abrangência das estratégias e ações para a consecução dos objetivos.

 

b)     Fatores ambientais da empresa

Fatores ambientais são os aspectos externos à empresa que, dentro de um limite 
específico, se possa conceber como tendo alguma influência sobre a operação da empresa.

São exemplos  ambientais:  clientes,  fornecedores,  governos,  concorrentes,  etc...  Cada 

uma destes fatores ambientais tem maior ou menor condicionamento sobre o delineamento do 

SIG.

A identificação do que e externo ou ambiental  ao sistema depende,  basicamente,  da 

abrangência  do  sistema  considerado.  É  por  isso  que  se  poderia  ter  um  quarto  nível  de 

abrangência do SIG, que seria  o do sistema considerado (contabilidade,  custos,  produção, 

recursos humanos, etc...).

Não se deve, porém, evidenciar este quarto nível de abrangência do SIG porque se tem 

verificado  que,  toda  vez  que  não  se  considera  o  todo  (corporação,  UEN ou  empresa),  a 

qualidade do SIG fica prejudicada.

O ideal é o SIG ser desenvolvido de "cima para baixo" e de "baixo para cima", ou seja, o 

SIE ser detalhado em SIT e estes em tantos SIO existentes e, posteriormente, aglutiná-los em 



tantos SIT quanto forem necessários. E, finalmente, fechar os SIT em um único SIE.

Esta forma interativa de trabalhar com o SIG é, seguramente, a que melhor resultado 

proporciona para o processo decisório nas empresas.

A alocação de outras empresas do mesmo setor de atuação da empresa considerada nos 

quadrantes  da  figura  acima  pode  proporcionar  uma  situação  interessante  de  análise  de 

posicionamento.

 

c) Qualidade do fator humano

A qualidade da informação é outro condicionante importante a ser considerado. Isto 

porque de muito pouco adianta um SIG bem estruturado e com boa sustentação na qualidade 

do fator humano se não existir efetiva qualidade nos insumos do SIG, que não representados 

pelas várias informações necessárias.

d) Tecnologia da empresa

Tecnologia é o conjunto de conhecimentos que são utilizados para operacionalizar as 

atividades na empresa para que seus objetivos possam ser alcançados.

Por exemplo, o nível de tecnologia inerte à informática condiciona o desenvolvimento e a 

implementação de um SIG.

 

e) Relação custo X benefício

Outro fator condicionante a ser abordado é a relação custo x benefícios do SIG, a qual deve 
estar bem analisada e entendida pelos vários executivos envolvidos.

É natural que os benefícios devam ser maiores que os custos e a sua forma de avaliação, 



ainda que problemática em algumas situações, deve ser perfeitamente aceita na empresa.

 

3.5.5 – Aplicações do SIG

 

As aplicações de um sistema de informações visam principalmente tornar a empresa mais 
ágil, capaz de definir com mais clareza a situação da empresa no mercado, planejar 
estratégias, pontos fortes, e fracos, recursos, movimentos dos competidores, definição dos 
consumidores.

Tem enfoque voltado para os resultados considerados.

Enfim o sistema deve estar voltando para obtenção de informações, para evitar surpresas, 
parâmetros de avaliação de desempenho, identificação de oportunidades de negócios para a 
empresa.

3.5.6 – Metodologia de Desenvolvimento do SIG

 

A metodologia de desenvolvimento de um SIG segue as seguintes etapas:

 

3.5.6.1 – Identificação e definição das necessidades de informações estratégicas, táticas 
e operacionais.

 

Quais são as informações necessárias como, por exemplo, o campo da missão da empresa, 
negócios atuais e potenciais. Observando que hoje um negócio potencial, amanhã é atual. 
Relação custo x beneficio, reunindo maior quantidade de informações sobre o negócio

potencial visando um enfoque estratégico para que quando ele vier a se tornar atual se faça da 

maneira certa.

A empresa nesta fase deve ter um cuidado especial sobre as fontes de informações, pois 
tratando-se de fontes externas, pode conter dados ambíguos, e até mesmo antagônicos que 
não são de fácil análise.



 

3.5.6.2 – Geração e arquivamento de informações.

 

Tem-se como principal objeto a pesquisa planejada de um determinado projeto. Nesta 

fase deve-se ter cuidado sobre os tipos de pesquisa, a abordagem, que pode ser quantitativa 

ou qualitativa, e as técnicas de reconhecimento e análise dos dados.

No  planejamento  é  estabelecido  os  seguimentos  do  mercado  a  serem  pesquisados, 

podendo-se usar o método probabilístico ou estratificado.

3.5.6.3 – Geração e avaliação

 

Consiste propriamente na análise dos dados obtidos e a partir daí iniciar a análise tendo como 
principais pontos:

•        relevância 

•        consistência 

•        urgência 

•        confiabilidade 

•        precisão 

Feita análise deve-se transformar os dados em informações gerenciais para facilitar o 

processo na tomada de decisões.

Deve-se tomar muito  cuidado nesta fase levando em conta os aspectos de urgência, 

confiabilidade dos dados, eficiência quando os dados são transmitidos de uma fonte para outra.

 

3.5.6.4 – Disseminação de dados e informações

 



Correspondente a parte operacional trata da distribuição das informações de acordo com 

as necessidades da empresa.

Para que ocorra com perfeição deve-se ter feito antes uma análise da necessidade e 

utilidade das informações atendendo ao quesitos de:

•        objetividade 

•        prioridade 

•        eficácia 

•        necessidade especifica 

•        eficiência 

•        brevidade 

•        clareza 

•        conteúdo 

•        rapidez 

•        atualidade 

•        efetividade 

 

3.5.6.5 – Utilização das informações da empresa

 

É a incorporação das informações nos processos de decisão da empresa nos seus três 

níveis.

Grande utilização no planejamento empresarial (estratégico, tático, operacional) mas que 

nota, também o comprometimento do executivo da empresa.

 

3.5.6.6 – Retroalimentação "feedback" das informações

 



Aspecto que visa fechar o circuito do sistema de informações, método também que o executivo 

analisa o ambiente e todas as mutações que possam ocorrer dentro do cenário econômico, 

político e social, independentes ou em conjunto.

3.6 – Conclusão

 

Para classificar e caracterizar um SI é útil analisar o estágio da evolução da informática em que 
a organização se encontra. Se a organização estiver no estágio de iniciação ou contágio, 
dificilmente os SI implantados poderão ser classificados e caracterizados como MIS, SAD, ou 
EIS. 

Serão descritas no capítulo seguinte, algumas tecnologias utilizadas na implantação de 
sistemas de informação. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 – Tecnologias para Implantação de SIGs 
 

Empresas em todo o mundo estão implementando mudanças em como operar e interagir 

com seus clientes e relações de negócio. Os anos 80 e início dos anos 90 foram marcados nas 

empresas por atividades de reestruturação de processos de negócio que tinham como objetivo 

cortar custos, aumentar eficiência e ganhar competitividade. 

Estas empresas perceberam que a tecnologia necessária para construir e alcançar estas 

metas era muito cara, levaria muito tempo para ser desenvolvida e consumiria recursos que 

não estavam disponíveis. Como resultado disso, muitas empresas optaram pelos conhecidos 

pacotes de ERP.

 

4.1 – ERP (Planejamento dos Recursos da Empresa)

 

ERP  (Enterprise  Resource  Planning -  Planejamento  dos  Recursos  da  Empresa,  ou 

simplesmente  Sistema  de  Gestão  Empresarial).  Estes  pacotes  ajudavam  a  automatizar  e 

otimizar  seus  processos  internos,  aliviando  a  pressão  da  rotina  operacional  do  dia  a  dia. 

Passada esta fase, o foco das empresas mudou de uma perspectiva operacional interna para 

uma tentativa de melhor entender as necessidades e expectativas do ambiente externo.

Pessoas e empresas estão demandando mais atenção a serviços imediatos, com maior 

qualidade, mais customizados e com maior conveniência. Nesta tentativa de se concentrar nas 

questões externas, muitas empresas estão se voltando novamente para a  tecnologia,  mas 

agora para as soluções de Gestão do Conhecimento (GC). 



Como a  ERP,  as  soluções  de GC focam a  automação e  inserção de melhorias  nos 

processos de negócio nas áreas de "frente da empresa" (marketing, vendas, atendimento ao 

cliente, etc), nas áreas operacionais e de gestão (data warehousing, administração de dados, 

metadados, etc). Enquanto os ERPs resultavam em um aumento de eficiência, as soluções de 

GC atuam no sentido de ajudar a aumentar a eficácia reduzindo ciclos e custos de venda, 

identificando novos mercados e canais para expansão e a aumentar o valor e satisfação do 

cliente. Isto tudo gerando lucros e fidelidade. 

Além disso,  com uma combinação do  ERP com GC,  formando  um ciclo  fechado de 

tecnologia aplicada aos processos de negócio, as empresas podem se tornar mais eficientes 

sob o ponto de vista operacional e mais eficazes em seus relacionamentos com o mercado, 

abrindo novas portas e oportunidades de negócios em áreas chaves e emergentes, como e-

business,  uma das  mais  promissoras  possibilidades  de  utilização  de  GC.  Uma plataforma 

baseada  na  Web,  com  colaboração  entre  a  empresa  e  seus  empregados,  clientes, 

fornecedores  e  parceiros  é  o  campo mais  fértil  onde as  soluções de GC podem ter  seus 

melhores resultados [SHAMES, 2001].

As  aplicações de GC podem mapear  e  gerenciar  interações com os múltiplos  canais 

existentes  no  negócio,  inclusive  a  Web,  provendo  uma  forma  para  gerenciar  informações 

estruturadas e não estruturadas. Embora a automação e o aumento do foco no cliente e nos 

processos de negócio serem os maiores objetivos da GC, também é muito importante que 

soluções  de GC tenham funcionalidades  robustas  de  business  intelligence  (inteligência  do 

negócio), incluindo também funcionalidades de inteligência competitiva. As aplicações de GC 

contêm uma grande quantidade de informações que identificam a organização dos clientes, 

dos  distribuidores,  etc.  Estas  informações  necessitam  ser  armazenadas  e  analisadas  por 

tomadores de decisão. Uma solução ideal de business intelligence deve trabalhar através dos 

sistemas de GC e ERP para que a empresa possa amarrar suas atividades geradoras de lucro 

com seus custos. 

 

4.2 – Business Inteligence: a Inteligência Competitiva

 

A inteligência do negócio, também conhecida como business inteligence (BI), denota uma 

série de ferramentas, tecnologias e metodologias que têm por objetivo fornecer informações 



estratégicas, que possam suportar decisões bem informadas. 

O  que  se  chama genericamente  de  BI  inclui  uma série  de  tecnologias  relativamente 

recentes. Por esta razão, ainda não existem trabalhos suficientes desenvolvidos no sentido de 

formalizar  uma  metodologia  para  a  aplicação  de  tais  tecnologias.  Entretanto,  a  crescente 

competitividade dos mercados decorrente da globalização e o excesso de informação existente 

na  maior  parte  das  organizações,  justificam estes  estudos  que  visam,  no  fundo,  preparar 

sistemas que apresentem toda esta riqueza de informações a nível mundial formatado para 

uma tomada de decisão produtiva e eficaz. 

Ao longo de sua trajetória, as tecnologias de informação e comunicação deram origem a 

um  grande  número  de  inovações,  dentre  as  quais  a  Internet  é,  sem  dúvida,  a  mais 

revolucionária.  O  surgimento  dessa  inovação  teve  o  poder  de  promover  uma  onda  de 

renovação em praticamente toda a economia. Com a explosão da rede global -  World Wide 

Web - em meados da década de 90, as empresas passaram a contar com uma nova mídia, um 

meio eficiente de comunicação entre clientes e fornecedores, um veículo mais ágil de acesso a 

informações e ainda um processo inovador para a operação de negócios.

As  atividades  econômicas  que  se  utilizam  de  redes  eletrônicas  como  plataforma 

tecnológica  têm  sido  denominadas  negócios  eletrônicos (e-business).  Essa  expressão 

engloba os diversos tipos de transações comerciais, administrativas e contábeis, que envolvem 

governo,  empresas e  consumidores.  E  o  comércio eletrônico (e-commerce)  é  a  principal 

atividade dessa nova categoria de negócios. Nela estão envolvidos três tipos de agentes: o 

governo,  as  empresas  e  os  consumidores.  De  acordo  com  PINNA  (2001),  as  possíveis 

relações entre esses agentes são as seguintes:

•      B2B (business-to-business): transações entre empresas. Exemplos: portais verticais de 

negócios;

•      B2C/C2B (business-to-consumer / consumer-to-business): transações entre empresas 
e consumidores. Exemplos: lojas e shoppings virtuais;

•      B2G/G2B (business-to-government / government-to-business): transações envolvendo 
empresas e governo. Exemplos: portais, compras;

•      C2C (consumer-to-consumer): transações entre consumidores finais. Exemplos: sites 
de leilões, classificados on-line;

•      G2C/C2G (government-to-consumer / consumer-to-government): transações 
envolvendo governo e consumidores finais. Exemplos: pagamento de impostos, serviços 
de comunicação;



•      G2G (government-to-government): transações entre governo e governo. 

Em seguida será descrita um pouco mais de cada uma dessas relações:

 

4.2.1 – B2B

B2B  é  a  abreviação  da  expressão  business-to-business.  Traduzindo,  o  termo 

representa qualquer tipo de relação comercial entre duas empresas. Para simplificar ainda 

mais, pode-se comparar o B2B à compra e venda por atacado. Esta relação entre duas ou 

mais empresas, envolvem tecnologias que se utilizam do Intercâmbio de Dados Eletrônicos 

(IDE).  O  IDE  permite  a  comunicação  direta  entre  os  sistemas  computadorizados  das 

empresas sem necessitar de envolvimento humano.

Segundo  PINNA  (2001)  existem  duas  formas  de  B2B  on-line.  Na  primeira,  o  portal 

representa  uma  companhia  e  mantém  relações  comerciais  diretas  com  outras  empresas, 

comprando e vendendo produtos e prestando serviços. A outra forma de B2B on-line acontece 

quando um portal é o intermediário entre os pedidos de clientes e os fornecedores – é uma 

espécie de compra indireta. 

Se comparado aos Estados Unidos e à Europa, o B2B on-line ainda está engatinhando no 

Brasil. Poucas empresas já se estruturaram e conseguiram resultados convincentes. Apesar 

disso,  os  projetos  são  grandiosos  e  as  previsões  são  otimistas.  Segundo  o  instituto  de 

pesquisas IDC, o volume de transações do  e-commerce deve crescer, no Brasil, em média, 

90% ao  ano,  atingindo  a  casa  dos  US$  3,2  bilhões  em  2003.  As  operações  B2B  serão 

responsáveis por 75% desse montante. 

A  grande  vantagem  do  B2B  on-line,  no  caso  do  portal  ser  representante  direto  da 

empresa, é que não há intermediários entre comprador e vendedor, o que gera lucros para 

quem vende e para quem compra. O produto sai direto do produtor para a empresa que vai 

negociá-lo  ou utilizá-lo.  Além disso,  o  número de  empresas que podem participar  de uma 

negociação é muito maior. A Internet permite, por exemplo, que uma empresa norte-americana 

negocie com empresas do Japão, do Brasil e da França ao mesmo tempo. É mais fácil e mais 

rápido.

No caso dos B2B que são intermediários entre clientes e empresas, a principal vantagem 

é a maior integração entre fornecedores e clientes da cadeia produtiva ou comercial, deixando 



a negociação mais ágil. 

 

4.2.2 – B2C/C2B

O B2C ou business-to-consumer é a forma mais comum de comércio  off-line. Toda vez 

que uma pessoa vai a uma loja e compra qualquer mercadoria, ela está realizando um negócio 

B2C.  O  business-to-consumer é  qualquer  relação  comercial  entre  uma  empresa  e  um 

consumidor. Comparando ao B2B, pode-se dizer que o B2C equivale ao varejo.

Todo site que vende produtos para pessoas físicas pratica o B2C. A grande diferença é 

que com o business-to-consumer on-line é possível comprar sem sair de casa, conseguindo, às 

vezes, preços melhores.

Conforme  PINNA  (2001),  dependendo  do  produto  comercializado,  da  infra-estrutura 

utilizada, da logística de entrega e de outros fatores, pode haver uma redução no preço dos 

produtos que oferecem uma margem de lucro maior, como livros e cds. Para outros tipos de 

produtos, como perecíveis e eletrodomésticos, que oferecem lucros menores, os diferenciais 

do B2C ficam por conta de prazos e formas de pagamento. Este tipo de comércio permite 

manter baixos estoques de produtos, que podem ser montados ou adquiridos na medida em 

que são escoados.

O B2C on-line conquistou diversas empresas com tradição no mercado. A grande maioria 

dos  gigantes  do  comércio  tradicional  já  lançou  suas  lojas  on-line.  O  Ponto  Frio  criou  o 

PontoFrio.com e as Lojas Americanas a Americanas.com, por exemplo.

O  fato  é  que  os  portais  B2C  alavancaram  uma  penetração  maior  dos  negócios 

presenciais, aproveitando não apenas o lastro financeiro, mas também o reconhecimento da 

marca e a clientela. Mas isso não significa que seja impossível criar um negócio business-to-

consumer on-line sem que haja uma loja física. Um exemplo disso é o site Submarino, lançado 

em junho de 1999, e que hoje é um dos líderes do varejo on-line no Brasil e em outros países. 



 

4.2.3 – B2G/G2B

B2G  e  G2B  é  a  abreviação  da  expressão  business-to-government.  Esse  termo 

corresponde a ações do Governo que envolvem interação com entidades externas. O exemplo 

mais concreto deste tipo é a condução de compras, contratações, licitações etc.,  via meios 

eletrônicos.

4.2.4 – C2C 

O C2C ou consumer-to-consumer representa as relações comerciais entre duas pessoas 

físicas,  sem que haja empresas diretamente envolvidas. Ao contrário do B2B e do B2C, a 

transição do  C2C  off-line para  o  modelo  on-line  foi  mais  simples  porque  existiam poucos 

negócios deste tipo no mundo real. Os classificados dos jornais talvez sejam um dos melhores 

exemplos dessa forma de relação comercial. Os principais representantes do comércio C2C 

on-line são os leilões virtuais. Segundo PINNA (2001) os quatro líderes do mercado brasileiro 

são: Lokau, iBazar, Arremate e Mercado Livre. 

As vantagens do C2C on-line são: abrangência internacional, atualização constante de 
produtos e possibilidade de uma infinidade de ofertas, de diversos tipos de produtos. Além 
disso, é possível achar em sites de leilões itens raros ou fora de catálogo, que não 
poderiam ser encontrados em lojas. 

E se no modelo C2C as negociações acontecem entre os consumidores, de onde vem o 
lucro dos leilões virtuais? Simples. Além de vender espaço publicitário, os leilões virtuais 
cobram uma taxa, que varia de acordo com o valor total do produto, para que ele seja 
comercializado através do site. Entre os quatro maiores sites de leilões brasileiros, apenas o 
iBazar não faz esse tipo de cobrança [PINNA, 2001].

4.2.5 – G2C/C2G

G2C e C2G é a abreviação da expressão government-to-consumer. Esse termo corresponde a 
ações do Governo de prestação (ou recebimento) de informações e serviços ao cidadão via 
meios eletrônicos. O exemplo mais comum deste tipo é a veiculação de informações em um 
website de um órgão do governo, aberto a quaisquer interessados, como por exemplo o site do 
detran e o da receita fazendária dentre outros.

4.2.6 – G2G

G2G é a abreviação da expressão government-to-government. Esse termo corresponde a 



funções que integram ações do Governo horizontalmente (exemplo: no nível Federal, ou dentro 

do Executivo) ou verticalmente (exemplo: entre o Governo Federal e um Governo Estadual).

 

4.3 – Data Warehousing (DW)
 

 

É a base da tecnologia BI. O DW é um armazém de dados sobre o qual ferramentas para 

análise e exploração de dados são aplicadas. 

Concebido  para  armazenar  dados  de sistemas de  apoio  à  decisão,  o  DW os reúne, 

agregando-os  conforme a  necessidade e  permitindo sua recuperação com ferramentas  de 

produtividade para agilizar os processos de gestão do negócio. Dois conceitos interligados e 

complementares se distinguem aqui: data warehouse e data warehousing. Data warehouse é 

uma coleção de dados orientada por assunto, integrada, variante com o tempo e não-volátil, 

para suportar o processo de tomada de decisão. Já  data warehousing é um processo pelo 

qual  uma  organização  obtém  valor  de  seus  recursos  informacionais  através  de  data 

warehouses. 

A  orientação  por  assunto  é  uma  característica  que  distingue  o  data  warehouse de 

aplicações tradicionais, orientadas por funções e processos. Os assuntos são aqueles de maior 

importância para o negócio da organização, como vendas, produtos, clientes, etc. 

A integração é outro item importante, pois a essência do data warehouse está em poder 

relacionar, ao longo do tempo, as diferentes informações em sua abrangência. 

Ser  uma  coleção  de  dados  variante  no  tempo  significa  que  todos  os  dados  são 

aprimorados  em  um  determinado  ponto  do  tempo,  funcionando  como  "fotografias"  de  um 

momento específico da evolução dos dados. 

A característica da não-volatilidade dos dados numa data warehouse advém do fato de 

que a consistência ao longo do tempo deve ser preservada e, uma vez "fotografada" numa 



determinada situação da base, não faz mais sentido alterá-la. 

Uma questão central para o processo de data warehousing é o da qualidade de dados. A 

necessidade da qualidade consistente de dados se torna mais importante à medida que o 

tamanho e a complexidade das fontes de informação aumenta. E o que é trágico para as 

organizações é que, deixada por si, a qualidade dos dados tende a piorar. Portanto, é preciso 

uma atenção especial à qualidade dos dados, por meio de métodos, técnicas e ferramentas 

específicas. 

Conforme TEIXEIRA (2001) o conceito de qualidade de dados indica o quanto as fontes 

de dados atendem as demandas de informação das áreas de negócio. Isso envolve:

.....a) Conhecer a qualidade de dados atual;

.....b) Determinar a qualidade de dados desejada,

.....c) Ajustar a qualidade atual em função da desejada. 

Como  a  visão  da  informação  como  recurso  só  agora  começa  a  amadurecer  nas 

empresas, o que acontece é que muitas ainda encontram diversos problemas com a qualidade 

de seus dados. Esses problemas são de diversos tipos: 

.....a) A qualidade dos dados não é conhecida;

.....b) Os dados não estão documentados;

.....c) A qualidade apresenta disparidades entre as diversas partes da base de dados; 

.....d) A qualidade é instável ao longo do tempo. 

A busca por uma qualidade consistente é o processo para atingir um estado das fontes 

onde a qualidade de dados existente é completamente conhecida e o nível de qualidade de 

dados desejado está definido. 



Nesse processo de consistência dos dados em um data warehouse alguns aspectos são 

especialmente importantes:  a  integridade,  o  aprimoramento e a abrangência.  A integridade 

indica o quanto os dados são bem mantidos na fonte. O aprimoramento indica o quanto os 

dados da fonte representam a realidade. A abrangência indica o quanto de todos os dados 

necessários, para atender a demanda do negócio, está presente na fonte. 

No processo de qualidade de dados, outras questões ainda precisam ser consideradas. A 

freqüência  da  coleta  dos  dados  deve  ser  compatível  com  a  volatilidade  das  fontes,  por 

exemplo.  Para  isso  é  preciso  mapear  e  controlar  o  momento  da  ocorrência  do  dado,  o 

momento  da  coleta,  do  processamento,  da  consulta  e  o  momento  da  distribuição  da 

informação.  Outra  questão  crucial  em  data  warehouse advém  dos  problemas  de 

aprimoramento de dados devido a atualizações de fontes múltiplas, atualizações retroativas 

(feitas hoje, mas que valerão no passado) e atualizações pro-ativas (feitas hoje, mas que só 

valerão em uma data futura). 

O desenvolvimento dos data warehouse segue uma metodologia própria, distinta da que é 

normalmente aplicada ao projeto de bancos de dados para fins transacionais. Seu objetivo é 

casar as expectativas dos usuários em termos de análise e tomada de decisão, com os dados 

disponíveis. 

4.3.1 – Tipos de Ferramentas

 

A tabela 4.1 a seguir apresenta um quadro-resumo com as principais características dos 

diversos  tipos  de  ferramentas  que  podem  ser  utilizadas  para  extrair  informações  de  um 

ambiente de data warehouse.

 

Tabela 4.1 – Tipos de ferramentas e suas necessidades.

Tipo de 
Ferrament

Questão Básica Exemplo de Necessidades do 



a Resposta usuário

Pesquisa e 
relatórios

"O que aconteceu?" Relatórios mensais 
de vendas, 
histórico do 
inventário

Dados históricos, 
habilidade técnica 
limitada      

 

OLAP "O que aconteceu e 
por que?"

Vendas mensais 
versus mudança 
de preço dos 
competidores

Visões estáticas da 
informação para 
uma visão 
multidimensional; 
tecnicamente astuto

EIS "O que eu preciso 
saber agora?"

Memorandos, 
centros de 
comando

Informações de alto 
nível ou resumidas; 
pode não ser 
tecnicamente astuto

Data 
Mining

"O que é 
interessante?"

"O que pode 
acontecer?"

Modelos de 
previsão

Tendências e 
relações entre os 
dados; 
tecnicamente 
astuto.

 

4.3.2 – Data Warehouse e Sistemas OLTP 

 

Segundo  AZAMBUJA  (1999)  Sistemas  OLTP (On  Line  Transaction  Processing  - 

Processamento  de  Transações  On  Line)  utilizados  em  soluções  de  DW  armazenam 

informações em BD de forma rápida, eficiente e com segurança, mas deixam a desejar em 

relação à  extração e análise qualitativa  das informações.  Por  essas razões,  as  técnicas e 

ferramentas  de  data  mining podem  trazer  grandes  resultados  para  as  empresas  que  a 

adotarem. Entretanto, se os projetos de  data mining forem mal planejados e implementados, 

também podem se tornar simplesmente uma decepção. Embora as técnicas e ferramentas de 

data  mining estejam  ainda  muito  imaturas,  muitas  empresas  já  tem  investido  e  usado 

satisfatoriamente essa tecnologia. 

Um banco  de  dados  que  é  construído  para  o  processamento  de  transações  on-line, 



OLTP,  geralmente  é  considerado  inadequado  para  data  warehousing pois  eles  foram 

projetados com um conjunto diferente de necessidades em mente. Os  data warehouses são 

interessantes em processamentos de querys ao invés de processamentos de transações. 

Os servidores de  data warehouse tem uma função diferente da dos sistemas de OLTP 

pois permitem responder questões de análise empresariais ao invés de "agregações" simples 

como "Qual o saldo atual da conta para este cliente?". Questões típicas de  data warehouse 

incluem tais coisas como "Que linha de produto vende melhor na América Central e como isto 

correlata a dados demográficos?".

Os sistemas OLTP não podem ser repositórios de fatos e dados históricos para análise 

empresarial. Eles não podem responder rapidamente querys e a recuperação rápida é quase 

impossível. Os dados são inconsistentes, existem entradas duplicadas, as entradas podem ser 

perdidas  e  há  uma  ausência  de  dados  históricos  que  são  necessários  para  analisar  as 

tendências.  Basicamente  OLTP  oferece  grandes  quantias  de  dados  "crus"  que  não  são 

entendidos facilmente. Já o  data warehouse oferece um potencial de recuperar e analisar a 

informação rápida e facilmente. 

 

4.4 – Data Mining

 

Apesar do termo  data mining ter se tornado bastante popular nos últimos anos, existe 

ainda uma certa confusão quanto a sua definição.

Data  mining (ou  Mineração  de  Dados)  é  o  processo  de  extrair  informação  válida, 

previamente desconhecida e de máxima abrangência a partir  de grandes bases de dados, 

usando-as para efetuar decisões cruciais [AZAMBUJA, 1999].

O data mining vai muito além da simples consulta a um banco de dados, no sentido de 

que permite  aos usuários  explorar  e  inferir  informação  útil  a  partir  de  dados,  descobrindo 

relacionamentos  escondidos  no  banco  de  dados.  Pode  ser  considerada  uma  forma  de 

descobrimento  de  conhecimento  em  bancos  de  dados  (KDD  -  Knowledge  Discovery  in 

Databases – Exploração de Conhecimento em Bando de Dados), área de pesquisa de bastante 



evidência no momento, envolvendo Inteligência Artificial e Banco de Dados.

De acordo com AZAMBUJA (1999) o  data mining pode ser utilizado com os seguintes 

objetivos:

•          explanatório: explicar algum evento ou medida observada, tal como porque a venda 
de sorvetes caiu no Rio de Janeiro;

•          confirmatório: confirmar uma hipótese. Uma companhia de seguros, por exemplo, 
pode querer examinar os registros de seus clientes para determinar se famílias de duas 
rendas tem mais probabilidade de adquirir um plano de saúde do que famílias de uma 
renda;

•          exploratório: analisar os dados buscando relacionamento novos e não previstos. 
Uma companhia de cartão de crédito pode analisar seus registros históricos para 
determinar que fatores estão associados a pessoas que representam risco para créditos.

Especialmente devido ao alto custo envolvido, estas ferramentas vinham sendo usadas, 

até o momento, quase que unicamente por grandes corporações e instituições governamentais. 

A maior  parte  das atividades de  data mining ficava restrita a especialistas,  com empresas 

oferecendo  seus  serviços  de  análise,  mas  sem  entregar  aos  clientes  seus  métodos  e 

ferramentas. Com o grande aumento do volume de dados nas empresas e com o crescimento 

do uso de tecnologia de banco de dados, especialmente de  data warehouse, as técnicas de 

data mining assumiram papel importante no suporte aos processos de tomada de decisão e 

devem, aos poucos, ganhar mercado entre as empresas de menor porte. 

 

4.4.1 – Resultados do Data Mining

 

O poder das aplicações data mining aliado as análises visuais permitem novas iniciativas 

de marketing focalizadas no relacionamento com o consumidor. De acordo com AZAMBUJA 

(1999) são elas: 

Prospecção -  Prioriza a abordagem junto a determinados clientes em potencial,  com 

base nas experiências registradas com os clientes atuais.

Aquisição -  Ajuda no  design de campanhas de marketing, considerando as melhores 



técnicas a serem adotadas junto a targets específicos.

Cross-Selling - Identifica nos clientes atuais aqueles que seriam prospectos para uma 

outra linha de produtos ou para um "upgrading".

Expansão - Aponta dentro dos clientes atuais, aqueles com potencial para aumento de 

consumo, facilitando o design de campanhas promocionais para aumento de share interno.

Retenção -  Identifica  e  realça  clientes  abordados  de  maneira  deficiente  pelos 

concorrentes e desenha campanhas para atração e retenção dos mesmos.

A todo o momento as companhias acumulam informações em seus bancos de dados e 

estes passam a conter verdadeiros tesouros de informações sobre vários dos procedimentos 

dessas companhias; os hábitos de seus clientes, suas histórias de sucesso e fracassos. Os 

dados  do  data  warehouse podem  ser  submetidos  a  diversos  tipos  de  algoritmos  de 

aprendizado,  que  podem  realizar  mineração  de  dados  para  melhorar  os  procedimentos, 

permitindo que a empresa detecte tendências e características,  e  reaja  rapidamente a um 

evento que ainda pode estar por vir, como: o que pensam os clientes, quais suas insatisfações, 

como anda a concorrência, as flutuações do mercado, as variações dos estoques. 

Mais do que a simples aplicação de algoritmos de aprendizagem, redes neurais ou outra 

técnica capaz de identificar padrões a partir dos dados, data mining implica ainda em filtrar o 

conhecimento interessante, e representá-lo de uma forma que o usuário compreenda e possa 

aplicá-lo.

 

4.4.2 - Relação entre Data Mining e Data Warehousing 

 

Existe uma relação simbiótica entre a atividade de  data mining e  data warehouse -  a 

fundação da arquitetura dos sistemas de suporte à decisão. Os data warehouse organizam o 

estágio para um efetivo processo de data mining. O data mining pode ser feito onde não exista 

nenhum data warehouse, mas este, aumenta as chances do sucesso do data mining. 



Segundo AZAMBUJA (1999) os data warehouse organizam o estágio de acordo com sua 

natureza, a qual inclui quatro elementos. Cada qual melhora o processo de data mining e os 

prospectos de sucesso. São eles:

Dados Integrados  permitem ao minerador visualizar de forma rápida e fácil os dados. 

Sem  dados  integrados,  o  minerador  gastaria  uma  grande  quantia  de  tempo  limpando  e 

condicionando os dados antes do processo de data mining podendo então inicializar de uma 

maneira  efetiva.  Chaves  teriam  que  ser  reconstituídas,  valores  codificados  reconciliados, 

estrutura de dados padronizadas,  etc.,  para que o minerador não tivesse que trabalhar no 

processo de  data mining com dados crus. Os  data warehouse  são integrados e têm todas 

essas tarefas ( e muitas outras) feitas, portanto o minerador pode se concentrar na data mining 

ao invés de limpar e integrar os dados. 

Dados detalhados e resumidos são ambos incluídos nos repositórios de dados. Dados 

detalhados são necessários quando o minerador deseja examinar os dados na sua forma mais 

granular.  Níveis  muito  baixos  de  detalhes  importantes  de  modelos  que  não  podem  ser 

discernidos a não ser pela cuidadosa análise dos detalhes dos dados. Justamente por isso, 

dados resumidos asseguram que se uma análise prévia já foi feita, o minerador não tem que 

repetir  o trabalho que alguém já fez antes dele começar o processo de exploração. Dados 

resumidos asseguram que o minerador pode se utilizar do trabalho de outros ao invés de fazer 

todo o processo desde o início. Esta capacidade, proporciona verdadeira e fácil disponibilidade 

de dados resumidos, salvando enormes montantes de trabalhos desnecessários de mineração. 

Dados Históricos são importantes para o minerador porque grande quantidade de dados 

estão  implicitamente  guardados  lá.  Um  minerador  que  tem  que  trabalhar  com  somente 

informações atuais pode nunca detectar tendências e padrões de comportamento ao longo do 

tempo. Informações históricas são cruciais para entender o condicionamento dos negócios. 

Meta-dados servem como um mapa rodoviário para o minerador, o qual usa metadados 

para descrever não o conteúdo mas o contexto da informação.  Quando a informação esta 

sendo  examinada,  com  o  passar  do  tempo,  o  contexto  torna-se  mais  importante  que  o 

conteúdo. Em outras palavras, torna-se muito difícil para o minerador trabalhar com conteúdo 

de dados "crus" quando não existe explanação a respeito do significado dos dados. 



Conseqüentemente, os repositórios de dados organizam o estágio para um sucesso e 

eficácia na exploração do mundo dos dados, e o minerador que trabalha nessas fundações de 

repositórios de dados aproveitam o sucesso que vem com a exploração desses dados como 

um recurso. 

 

4.5 – Engenharia da Informação

 

A Engenharia da Informação (EI) é uma metodologia desenvolvida para ser "um conjunto 

de disciplinas automatizadas em nível de organização cuja finalidade é fornecer as informações 

certas às pessoas certas e na hora certa" [MARTIN apud FILHO, 1999]. O resultado esperado 

da implantação desta metodologia é obter sistemas de informação alinhados com os objetivos 

da organização, compatíveis entre si, sem redundâncias desnecessárias e de baixo custo de 

manutenção. Adicionalmente, por ser implantada com o suporte de software específico, a EI 

gera  um  crescente  repositório  de  conhecimentos  sobre  a  organização,  denominado  de 

"enciclopédia".  Nela  ficam registrados os  seus modelos  de  dados,  modelos  de  processos, 

projetos de sistemas e dicionários (dados, processos, variáveis). Além disso, a enciclopédia 

pode disponibilizar ferramentas que fazem verificações cruzadas e análises de correlação entre 

as variáveis armazenadas. 

Tais  definições têm levado muitas pessoas a crer  que o uso dessa metodologia visa 

unicamente produzir sistemas de informação. É bem possível que essa era, realmente, a visão 

do seu criador. A experiência de alguns decisores com a metodologia, porém, tem apontado 

para outros produtos de importância que serão detalhados em parágrafos seguintes. 

 

4.5.1 – Os objetivos e as fases da EI

 

Dentre outros, destacam-se alguns dos objetivos da metodologia: 

..........- Ajudar a identificar as oportunidades de sistemas estratégicos e a atingir uma posição 



favorável no mercado, construindo estes sistemas antes da concorrência; 

..........- Focalizar o processamento de dados com os olhos dos objetivos dos negócios; 

..........- Permitir que a organização funcionasse como uma unidade. Os diversos sistemas são 

coordenados, os mesmos dados estão representados da mesma forma em sistemas diferentes 

e existe uma integração entre os sistemas. 

Segundo [MARTIN apud FILHO, 1999], a metodologia é aplicada no sentido top-down da 

organização e suas fases são:

Planejamento Estratégico das Informações 

Relativa aos passos estratégicos, objetivos da alta administração e fatores críticos de 

sucesso; envolvida em como a tecnologia pode ser usada para criar novas oportunidades e 

oferecer vantagens sobre a concorrência. Cria-se uma visão de alto nível da organização, suas 

funções, dados e necessidades de informações. 

Análise do Negócio ou Área do Negócio 

Relativa ao levantamento dos processos necessários para fazer funcionar determinada 

área de negócios, como estes processos estão relacionados entre sistemas de informações e 

quais os dados necessários. 

Projeto do Sistema 

Relativa  à  forma  pela  qual  os  processos  selecionados  são  implementados  em 

procedimentos e como estes procedimentos funcionam. Faz-se necessário um envolvimento 

direto do usuário final no projeto dos procedimentos.

Construção 

Implementação  dos  procedimentos,  usando,  quando  adequado,  linguagens  de  quarta 



geração, geradores de programas e ferramentas de usuários finais. O projeto é vinculado à 

construção através da prototipagem. 

 

4.5.2 – Oportunidades no Uso da EI

 

Acredita-se que as definições apresentadas vão, a princípio, ao encontro de tudo aquilo 

que  um  executivo  de  SI  sonha.  Além  disso,  a  metodologia  tem  uma  estrutura  onde  as 

ferramentas utilizadas podem acompanhar a evolução tecnológica. Resumidamente, definidos 

os objetivos e os passos necessários, utiliza-se a ferramenta que se julgar necessária. Alguns 

exemplos de ferramentas utilizadas na modelagem são os diagramas de fluxo de dados, de 

contexto,  de  entidade-relacionamento.  Na  condução  das  sessões  de  levantamento  de 

informações sobre os processos e o negócio,  as dinâmicas de grupo são fundamentais.  E 

quanto aos softwares, desnecessário dizer que vários podem ser adequados aos objetivos da 

EI. 

Mas as  oportunidades destacadas e  que constituem um primeiro  apoio  à  tomada de 

decisão estão nas duas primeiras fases da metodologia: planejamento e análise. 

Encontra-se na metodologia, e no concomitante apoio da informática, uma inegável ajuda 

na  obtenção  de  definições  críticas  do  negócio.  Isto  porque  a  EI  acaba  por  conduzir  a 

organização e seus responsáveis a uma reflexão bastante completa de sua missão e de sua 

visão, de seus processos críticos e de seus fatores críticos de sucesso. 

O produto dessa reflexão, ainda na fase de planejamento, é um modelo do negócio que 

conduz a alta  direção da organização a um entendimento comum sobre os seus aspectos 

críticos e torna-se um instrumento de comunicação para os demais níveis gerenciais. 

Convém  ressaltar  que,  embora  o  criador  da  metodologia  tenha  cunhado  o  termo 

planejamento estratégico das informações, não se encontra, na prática, algo que leve a fazer 

distinção entre este e o planejamento estratégico do negócio.  Embora de forma indireta,  o 

modelo do negócio é uma premissa para o processo decisório. 

Qualquer tecnologia a ser utilizada ou sistema a ser desenvolvido, deverá estar atrelada a 



essa referência.  Já numa visão externa,  o  modelo é  referência  para  o posicionamento da 

organização no seu mercado. 

Na fase de análise, que pode ser feita por toda a organização ou em parte considerada 

crítica (nesse momento o modelo do negócio já contribui na seleção), obtém-se, conforme já 

definido, um modelo de processos críticos do negócio e um modelo de dados decorrentes 

desses processos e que formarão toda a base do SI. Destaca-se aqui o processo de obtenção 

desses  modelos,  um trabalho  interfuncional  em que  participam  pessoas  das  várias  áreas 

estudadas. Isto se constitui também numa reflexão sendo que agora num nível mais técnico. 

O  modelo  de  processos  resultante  acaba  por  introduzir  uma  série  de  melhorias  de 

procedimentos e, por que não dizer, da própria comunicação. Clientes e fornecedores internos 

chegam  muito  mais  facilmente  a  um  consenso  sobre  seus  produtos  e  necessidades. 

Adicionalmente, um bom modelo de dados torna muito mais fácil a vida dos desenvolvedores 

dos SI e, por conseqüência, dá mais consistência aos sistemas de apoio à decisão [FILHO, 

1999].

 

4.6 – Conclusão

 

Cada vez  mais  a  tecnologia  evolui  e  disponibiliza  novas  ferramentas  para  ajudar  na 

gestão dos negócios. Sistemas ERP (Enterprise Resource Planning - Planejamento de Recurso 

de Empreendimento) e aplicativos CRM (Customer Relationship Management - Gerenciamento 

do Relacionamento com Clientes) contribuem significativamente para atingir novos patamares 

na  gestão  dos  negócios.  Esses  sistemas geram uma infinidade de  dados  que  podem ser 

consolidados em grandes repositórios - como o  data warehouse por exemplo - de forma a 

transformar dados em informações. A análise e utilização destas informações em proveito aos 

negócios é a alma do business intelligence (BI).

No capítulo seguinte será visto em linhas gerais o que é o CRM. 

 



 

 

5 – CRM - Customer Relationship Management

 

Neste fim de milênio, um tempo em que a batalha pelo cliente torna-se cada vez mais 

acirrada, a palavra de ordem é implementar  WebSites capazes de adquirir, entender e reter 

clientes de forma única.

A  integração  das  novas  tecnologias,  uso  de  recursos  e  a  organização  são  aspectos 

fundamentais  para  alcançar  as  metas  traçadas  numa organização.  A  alta  competência  no 

mercado,  as  novas  políticas,  o  constante  crescimento  e  as  mudanças  aceleradas  da 

tecnologia,  obrigam  as  organizações  a  obter  uma  maior  retroalimentação  para  o  seu 

desenvolvimento. 

O CRM é um processo de negócios enfocado para os clientes, desenvolve estratégias 

baseadas em acontecimentos reais, modificando os aspectos tradicionais que são enfocados 

para a gestão das relações com os clientes.

Requer uma estratégia de negócios, de uma visão centralizada, focalizada e corporativa, 

portanto será imprescindível que o processo comece desde o nível diretivo. São muitos os 

benefícios  desta  nova  estratégia,  tais  como:  incremento  das  receitas  por  vendas, 

desenvolvimento de novos produtos, uma boa carteira de clientes, maior grau de satisfação 

dos clientes, diminui os custos de gestão e comercialização.

5.1 - Definição

 

CRM  quer  dizer:  Customer  Relationship  Management,  ou  seja;  gerenciamento  do 

relacionamento com o cliente, dentro do CRM o cliente é o centro de tudo. Não é somente uma 

tecnologia, é uma filosofia empresarial para ganhar e reter clientes. Não se trata de atender 



telefonemas, nem de implantar um serviço de atendimento, porque a lei manda. 

Além da tecnologia e de qualquer equipamento, o CRM é uma filosofia empresarial, um 

processo contínuo de evolução, de conhecimento e de comunicação com os clientes. 

É uma política de tratamento dos consumidores que visa aumentar os lucros e garantir 

lealdade. Quando se tem conhecimento do cliente, vende-se mais, porque a empresa sabe 

exatamente do que ele precisa, quer e deseja. Mas não é tão simples assim como aparenta. 

Manter o cliente satisfeito e fiel será questão de sobrevivência dos negócios, por isso é preciso 

usar bem as informações obtidas no contato com o cliente. 

Quem nunca recebeu ofertas de cartões de crédito que já possui há anos? Quem não se 

irrita por ter de contar a mesma história repetidas vezes quando passa de um atendente ao 

outro?  É  exatamente  aí  que  entra  o  CRM:  conhecer  profundamente  cada  cliente  permite 

vender bens e serviços da maneira mais eficiente. 

Claro  que  só  funciona  se  esse  conhecimento  estiver  disponível  para  todos  os 

departamentos pertinentes de uma empresa. A essa política de tratamento individual dá-se o 

nome de estratégia de marketing  one to one  (um para um).  E é esse mercado que promete 

explodir daqui pra frente. Porém, tecnologia não é tudo, envolve automação dos processos de 

atendimento e suporte a clientes, armazenamento e análise de dados,  marketing e força de 

vendas  e  assistência  técnica.  Mas  o  envolvimento  total  é  indispensável  -  das  áreas  de 

atendimento, vendas, marketing, logística, e suporte.  São os funcionários que abastecem e 

usam o sistema de informações.  Bem concebidas e executadas,  as ações de CRM trarão 

enorme vantagem competitiva para as organizações. 

Segundo SANTOS (2001), CRM é uma ferramenta que passa pela definição de software 

e  tecnologias  centradas  na  melhoria  dos  processos  do  negócio,  associados  à  gestão  de 

clientes em áreas, tais como: vendas,  marketing,  suporte ao cliente e suporte de base. As 

soluções de  software de  CRM não só  coordenam as múltiplas  funções do negócio,  como 

também os canais de comunicação com o cliente, por exemplo, call center ou eventualmente 

através da web.

Conforme TAURION (1999), a proposta de CRM é desenvolver um processo contínuo e 

evolutivo de conhecimento e comunicação interativa com os clientes. O CRM é um ciclo, onde 

três etapas básicas são continuamente ativadas. 



A primeira é o conhecimento do cliente: quem é ele, o que quer e o que compra. Para 

esta etapa a tecnologia da informação (TI)  é fundamental,  principalmente as tecnologias e 

processos de business intelligence e data warehousing.

A  segunda  etapa é  o  planejamento  de  campanhas de  marketing e  interação com o 

cliente, baseadas nos ensinamentos obtidos na primeira fase.

E, finalmente, a terceira fase, onde são efetivadas as ações de marketing e vendas. E o 

ciclo deve se repetir continuamente, buscando sempre o aperfeiçoamento do processo.

A TI é a base do CRM. Diversas tecnologias devem ser integradas, como software de call  

center, sites Internet, ERP, data warehouse, data mining e ferramentas OLAP. Mas, a questão 

principal é o desenvolvimento de processo como um todo. Um CRM é muito mais do que um 

conjunto  de  software.  Dispor  de  informações  atualizadas  sobre  clientes  exige  um  data 

warehouse que não é  desenvolvido  de  um dia  para  o  outro.  Exige  sistemas  operacionais 

adequados que permitam uma visão integrada dos processos de negócios, como os ERP. Que 

também não são implementados rapidamente. E é necessário dispor de sistemas de integração 

com os clientes, como um call center automatizado. Na prática, implementar CRM não é uma 

tarefa simples. Exige muita dedicação, esforço e investimento de uma organização.

Em resumo: o CRM engloba conceitos, métricas, processos, soluções, gestão de canais, 

estratégias  e ferramentas  das áreas de marketing,  vendas e serviços.  É a integração e  a 

padronização de todas essas ferramentas, visando, através da excelência no atendimento ao 

consumidor, torná-lo leal à marca, serviço e/ou produto. A principal mudança decorrente deste 

conceito  é  desviar  o  foco  do  produto  para  focar  o  relacionamento  com  o  cliente.  Como 

resultado,  espera-se  aumentar  a  rentabilidade  por  cliente.  Em  outras  palavras:  melhorar 

receitas e baixar custos, que é o objetivo principal de qualquer empresa. 

 

5.2 – Objetivo

 

A utilização do CRM envolve capturar os dados dos clientes ao longo de toda empresa, 

consolidando-os em um banco de dados central, analisando e distribuindo os resultados das 



análises para todos os pontos de contato e utilizando as informações ao interagir  com os 

clientes através de qualquer ponto de contato com a empresa.

A idéia básica consiste em fazer com que, a partir das análises das informações geradas 

nos contatos, as transações com o cliente se transformem em relacionamentos duradouros, 

tornando-o fiel a determinado produto e/ou serviço. Nesse processo são utilizados todos os 

conhecimentos adquiridos em qualquer  contato com o cliente.  É uma forma de análise do 

comportamento  dos  clientes  se,  a  partir  das  lições  tiradas  dessa  análise,  a  maneira  de 

influenciar o seu comportamento, antecipa-se às suas necessidades.

 

5.3 – A Solução CRM

 

O CRM representa uma só face para os clientes, uma base de conhecimentos sobre eles, 

uma interface com os sistemas, uma única e integrada solução corporativa: Isto é uma solução 

CRM, que transforma a base dos clientes numa base forte e estável. 

É  um  conjunto  de  aplicações  que  integra  as  operações  de  venda,  marketing  e  o 

serviço/suporte ao cliente e que, na maioria das organizações de hoje, são áreas que atuam de 

forma separada e são encaradas como divisões focadas nos clientes. 

De acordo com MAGALHÃES (2000), com a introdução do CRM pode-se dotar a empresa 

de uma plataforma comum para comunicação e interação com os clientes. 

O uso de aplicações CRM pode levar a melhorias no feedback para se poder obter uma 

visão geral da atividade e das necessidades dos clientes. Estas aplicações fornecem meios 

para recolher, promover e executar as melhores práticas de relacionamento empresa-cliente. 

Nesta  ordem  de  idéias,  os  afamados  sistemas  ERP  (Planejamento  de  Recursos  da 

Empresa) propiciam toda uma base de back office, com os recursos operacionais para tornar 

as empresas mais eficientes no alcance destes objetivos, vindo o CRM a assumir funções de 

front office no relacionamento com o cliente.



É, contudo necessário, existir uma integração funcional que potencie esta ligação. 

O CRM representa uma só face para os clientes, uma base de conhecimentos sobre eles, 

uma interface com os sistemas, uma única e integrada solução corporativa: Isto é uma solução 

CRM, que transforma a base dos clientes numa base forte e estável. 

 

5.4 – Integração de Sistemas CRM como Ferramentas   Geradoras 
de Diferenciais de Competitividade

 

Segundo  MAGALHÃES  (2000)  o  CRM  é  uma  das  últimas  ferramentas  tecnológicas 

desenvolvidas para trazer eficiência nos negócios e para otimizar o fluxo de informações dentro 

das organizações. Tendo como base o ERP, que trouxe efetivas melhorias nas finanças, nas 

operações e nos recursos humanos, o CRM foi desenvolvido tendo como fim trazer a mesma 

eficiência para as áreas de front office como vendas, assistência ao cliente ou marketing.

Com  a  disseminação  de  sistemas  ERP,  as  empresas  alcançaram  reais  benefícios, 

particularmente em termos de evitar  a  duplicação de recursos,  da manutenção industrial  e 

redução de estoques.

Nas áreas das finanças e dos recursos humanos, apesar das maiores dificuldades na 

obtenção de reais vantagens, foram também obtidas melhorias efetivas. Claramente que existia 

a necessidade de uma relação entre estas áreas e o  front office. As empresas têm que se 

centrar no serviço ao cliente, sincronizando o que se produz com o que os clientes querem 

comprar.

As  ferramentas  existentes  de  ERP  não  estavam  preparadas  para  monitorar  os 

comportamentos  dos  clientes,  quando  estes  apresentavam  queixas,  repetiam  determinada 

encomenda, ou introduziam um novo cliente. Com o CRM as empresas têm a possibilidade de 

obter  informação  de  forma  centrada,  com  base  em  diversas  fontes  remotas.  Com  estas 

possibilidades é possível fazer-se uma aproximação dirigida às necessidades e expectativas 

dos clientes.



Com estas ferramentas de coordenação entre o exterior e interior é possível, através da 

satisfação do cliente, aumentar a produtividade e integrar a empresa nas suas atividades mais 

importantes, capacitando e inserindo a empresa a nível um competitivo destacado.

 

5.5 – Requisitos para a Implementação de um Sistema CRM

 

A  implementação  de  um  sistema  CRM  traz  vantagens  nítidas  às  empresas  que  a 

realizem. No entanto, a sua implementação é complexa e envolve toda a organização. 

Desde já, envolve a criação de um modelo de negócio centrado no cliente, alteração que 

não pode ser encarada levianamente já que envolve uma verdadeira mudança de paradigma 

na empresa. Essas alterações afetam a empresa a nível cultural e conduzem a resistências 

internas que produzem uma mudança que pode vir a representar uma ameaça.

O CRM está completamente ligado à tecnologia.  No entanto se a gestão não estiver 

disposta a mudar a forma de administrar a empresa, este sistema pode fracassar. Daí que a 

decisão da implementação de um sistema deste tipo tem que ser profundamente pensada e 

assumida pelos gestores.

Segundo MAGALHÃES (2000), alguns requisitos básicos para a implementação de um 

sistema CRM são imprescindíveis e passam, de uma forma genérica, pelos seguintes passos:

 

5.5.1 – Alcance negocial e capacidade de análise

 

As  aplicações  CRM contêm grandes  quantidades  de  informação  relacionada  com as 

expectativas dos clientes. Esta informação tem que ser tratada e analisada por pessoas com 

capacidade e poder de decisão, para que assim possam ter informação real e significativa para 



a tomada de decisão.  Isto  só é possível  se as soluções CRM tiverem o  alcance negocial 

desejado e uma boa capacidade de análise. Este é um dos requisitos mais abrangentes e 

requer uma cuidada integração do sistema na organização.

 

5.5.2 – Canais de interação com o cliente definidos 

 

Isto envolve não só a integração funcional dos componentes CRM, como também integrar 

estes componentes com canais definidos para que a interação com o cliente possa ser rápida, 

consistente e eficiente.

 

5.5.3 – Funcionalidade de suporte baseada na web 

 

Esta funcionalidade é essencial para aplicações baseadas na internet como vendas self-

service não assistidas. A  web é também um canal crítico para o  e-business e é importante 

numa perspectiva de infra-estrutura. Utilizadores de aplicações CRM necessitam de acesso às 

suas  aplicações,  o  que  por  norma  são  suportadas  em  browsers Standard  (navegadores 

padrão). Cada vez mais por uma lógica negocial, a informação é mantida centralmente (por um 

servidor), facilitando o acesso, a manutenção e a atualização das aplicações.

 

5.5.4 – Integração funcional

 

As soluções CRM têm que ter  uma forte  integração funcional  para assegurar  que as 

tarefas entre operações possam ser acompanhadas tão dinamicamente quanto possíveis.



 

5.5.5 – Integração com as aplicações ERP

 

Como não poderia deixar de ser, as ferramentas CRM têm impreterivelmente que estar 

integradas  com  as  aplicações  ERP.  Esta  integração  tem  que  incluir  sincronização  de 

informação,  bem  como  uma  integração  funcional  para  que  as  regras  de  integridade  da 

organização  possam  ser  mantidas  entre  os  sistemas  e  fluxos  de  tarefas  e  se  manter  a 

coerência  dos  sistemas.  CRM integrada  em ERP também assegura  que  as  organizações 

possam gerar automatismos entre sistemas

 

5.6 – Implantação da Tecnologia de CRM
 

 

É a aplicação, em toda a empresa, do processo de revisar a forma de pensar o negócio. 

Técnicas, tecnologias e processos são agora implantados para materializar a estratégia de 

CRM, incluindo  telemarketing receptivo e ativo, informatização da força da vendas, terminais 

ponto de venda, canais virtuais e muito mais. Essa implantação pode ser escalonada, mas 

deve obedecer a um ritmo que não interrompa a revisão dos processos operacionais ou cause 

descrédito na estratégia proposta.

Independente do tipo de técnica  ou tecnologia selecionada é preciso  que a empresa 

assegure que cada atividade relacionada com o contato com o cliente seja parametrizada e 

contemplada nas diversas pontas do atendimento e que haja a retroalimentação do database 

marketing e acompanhamento, até o final do ciclo de relacionamento.

Como se pode verificar o CRM, é um dos métodos mais sofisticados e eficientes, que 

transformam  a  maneira  como  as  empresas  podem  aumentar  a  rentabilidade  dos  clientes 

atuais.  Além  disso,  o  uso  da  Internet  como  canal  de  relacionamento  e  de  vendas,  é 



amplamente facilitado e viabilizado por este novo método, que ainda é praticado por poucas 

empresas,  porém cujos resultados são largamente compensadores em clientes  mais  leais, 

maior satisfação com a marca, e um nível de proximidade nunca antes experimentado. Além de 

estar preparado para atender no primeiro toque, é preciso responder o e-mail ou o fax assim 

que chega a empresa, e incorporar todos os dados de contato no  Database Marketing para 

gerar uma comunicação continuada e com pertinência por qualquer meio (telefone, mala direta, 

e-mail e pessoal).

Além disso, a captura centralizada desses dados, transmitida para o banco de dados de 

marketing permite  conhecer  o  perfil  do  cliente,  detectar  as  ameaças  e  oportunidades 

sinalizadas através de uma reclamação, de um pedido de mais informações, de um pedido 

acompanhado de uma referência ao preço diferenciado do concorrente, de uma insinuação que 

o  concorrente  está prestando mais  serviços,  ou  de que a  empresa está ampliando a  sua 

produção.

As  empresas,  integrando  o  Marketing e  a  tecnologia  da  informação  no  esforço  para 

manterem  a  sua  posição  competitiva,  estão  concentrando-se  em  oferecer  cada  vez  mais 

serviços  aos  seus  clientes,  pois  entendem de  que  a  lealdade  dos  clientes  diminui  a  sua 

dependência da inovação de produtos e serviços, e as torna menos suscetível a guerra de 

preços.

Porém  mais  serviços,  num  contexto  competitivo,  onde  a  cópia  dos  mesmos  pela 

concorrência é em tempo real, a inovação precisa ser constante e isso só é possível quando os 

próprios  funcionários  têm  autonomia  suficiente  para  prover  atendimento  diferenciado,  no 

momento que é solicitado pelo cliente. Isso significa que a empresa precisa melhorar o perfil 

dos seus funcionários treiná-los continuamente, incentivar a iniciativa bem sucedida e assumir 

um  maior  risco  até  que  o  modelo  de  relacionamento  esteja  estabilizado.  Isso  é,  com 

procedimentos e limites de competência bem definidos, assim o medo da punição deixa de ser 

a  trava  para  a  criatividade.  Os  funcionários  assumem o  seu  papel  como  construtores  do 

relacionamento com o cliente e artífice do aumento do lucro para a empresa, perpetuando a 

organização no mercado.

Adotar o quanto antes o método do CRM é uma questão de manter a competitividade, 

pois  os  clientes,  foco  da  atenção  de  tantas  empresas,  aumentam,  dia  a  dia  as  suas 



expectativas e não se contentam simplesmente com um acesso rápido e fácil, a qualquer hora 

às centrais de atendimento. Também não aceitam mais o atendimento cordial e gentil  sem 

nenhum poder de decisão. Os clientes desejam lidar com quem pode resolver problemas e 

oferecer soluções melhores e mais criativas.

Por isso, é preciso ir além da implantação da tecnologia. É preciso dotar a empresa de 

estratégia,  processo e  tecnologia para  que esteja  preparada para prestar  o  atendimento e 

reconhecimento que o cliente deseja e espera com a finalidade de auxiliar o crescimento e 

manutenção desse forte relacionamento que se transformará em receitas e lucros crescentes.

 

5.7 – Uma Visão de Futuro

 

Todo mundo que está caminhando para mudar de estratégia de foco no produto para 

focar o cliente deve perguntar: quais são os produtos que o meu cliente quer, e não quais 

clientes eu tenho para o meu produto; quem está precisando inverter esse relacionamento, 

está pensando seriamente em CRM.

Mas os consumidores que não se enganem. As empresas estão procurando segmentar 

seus clientes para saber quais são os mais rentáveis,  para torná-los ainda mais rentáveis. 

Aquele que não se encaixar num determinado perfil, em tese, continuará atendido da mesma 

forma que antes. Quando o software de um call center, por exemplo, "passa" um consumidor 

na frente do outro numa eventual  fila  de espera,  ele  está dizendo:  CRM não é para todo 

mundo. As empresas só querem manter uma relação estável e duradoura com os melhores 

clientes.

 

5.8 – Conclusão

 



Portanto, conclui-se que a implantação do CRM só trará benefícios para as empresas, 

como: melhor capacidade de definir o preço ideal do produto, análise de canais de venda e 

aumento do índice de retenção de clientes - uma vez que clientes satisfeitos renovam negócios 

e são menos propensos a cancelar o relacionamento com a empresa - dentre muitos outros 

benefícios.  Criando  assim  um  diferencial  perante  a  concorrência  e,  finalmente,  obtendo 

redução de custos e aumento de receitas. 

No final, um sistema deste tipo é algo mais abrangente do que só tecnologia. Com o CRM 

as  empresas  operam  numa  dimensão  competitiva  diferente.  A  tecnologia  é  efetivamente 

crucial, mas requer também a existência de gestores e decisores com a visão para imaginar o 

que a tecnologia pode levar a empresa a conseguir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 – Conclusão

 

 

Como foi visto, não só a informação é a matéria-prima fundamental na tomada de decisão como 
também a grande procura da tecnologia da informação que gira em torno de se desenvolverem sistemas 
que possam subsidiar os decisores em suas decisões, sistemas estes integralmente baseados em 
informações e em suas análises. 

Porém, com a evolução do pensamento e a agilidade com que as mudanças acontecem, pode-se 
pensar que, hoje, os decisores já procuram algo mais do que a informação: procuram o que se está 
chamando de conhecimento, ou melhor, a correta assimilação da informação.

Na verdade, o conhecimento é um tema muito antigo, que era tratado por Platão, Aristóteles e 
outros tantos pensadores ao longo da história. Também nas empresas esse assunto não é novo. Sempre se 
valorizou a experiência, o chamado know-how das pessoas. E há um bom tempo o conhecimento já é 
considerado uma importante fonte de vantagem competitiva. 

A princípio, a empresa não possui conhecimento. O seu capital intelectual está no conhecimento de 
seus funcionários (capital humano), nas características e opiniões de seus clientes (capital do cliente) e na 
forma como as informações de ambos são gerenciadas (capital estrutural). 

A partir daí vê-se a importância de um sistema de informação gerencial como o CRM, que visa 
tornar o relacionamento entre empresa e clientes duradoura e fiel, partindo de uma análise completa das 
informações e conhecimentos adquiridos nos contatos com os mesmos.

Sendo assim, esse tipo de sistema tem se tornado a cada dia um diferencial maior de 
competitividade no mercado. Ainda mais agora com a integração mundial dos mercados - a famosa 
globalização – que mesmo com certo desequilíbrio de forças, tem derrubado fronteiras e aumentado as 
oportunidades de negócios para as empresas.

Mas, apesar da conscientização em relação a grande necessidade tanto da utilização de um sistema 
de informação gerencial quanto da formação de profissionais capacitados para conduzirem o mesmo, o 
mercado deixa muito a desejar, pois várias empresas ainda não foram capazes de investir realmente na 
capacitação de seus funcionários e na valorização de seus conhecimentos. 

O problema talvez esteja na dificuldade que algumas empresas têm de se interagir ao mundo 
globalizado da informação, onde a tecnologia se torna um equipamento caro que gera cada vez mais 
investimentos para quem a adquire. Uma alternativa para solucionar esse problema poderia ser o 
desenvolvimento de soluções viáveis financeiramente, por profissionais capacitados pela própria empresa. 
Com isso a empresa estaria investindo no conhecimento e aperfeiçoamento de seus funcionários e 
conseqüentemente em seu próprio crescimento.

Uma boa sugestão para futuros trabalhos seria sobre o desenvolvimento ou aperfeiçoamento de 
SIGs por profissionais da área que queiram entrar no competitivo mercado globalizado, seja na forma de 



instrutores, desenvolvedores ou gestores desses sistemas.  
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