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RESUMO

A informação à disposição, com facilidade de utilização e em tempo real, é uma expressão que não mais 
uma previsão dos profissionais do passado: é a realidade de hoje traduzida em sofisticadas tecnologias, 
como por exemplo, EIS – Executive Information Systems e Data Warehouse. As informações que os 
executivos necessitam têm estado disponíveis há décadas, mas não de uma forma que eles pudessem 
utilizar. Este trabalho clarifica o conceito e a utilização de EIS, para organizações modernas, as quais 
estão em constante busca de vantagens competitivas obtidas pelo melhor uso da informação disponível e 
pelo melhor uso do computador. De acordo com os tópicos abordados, torna-se possível construir e 
assimilar os conceitos envolvidos, desde a formulação de hipóteses até a apresentação de caso existente 
(ilustração de conceitos aplicados a um caso real), além de comparar o EIS com o DSS – Decision 
Support Systems e ressaltar que as ferramentas desenvolvidas em função do advento da Internet e os 
Sistemas Integrados de gestão empresarial podem substituir os pacotes de EIS.
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1.                  INTRODUÇÃO
A Tecnologia da Informação - hardware e o software usados no suporte aos sistemas que permitem o 
recolhimento, o armazenamento, o processamento, a recuperação e a disseminação de informações (S.I) é 
hoje uma realidade dentro das empresas não ficando mais limitada a área dos CPD´s (Centro de 
Processamento de Dados), que originavam indestrutíveis listagens de dados. A popularização e o 
crescente uso do computador dentro das mais diversas organizações [MEI97] tem levado informação e 
não apenas dados aos executivos.

O número de usuários dentro das organizações tem crescido rapidamente. Num primeiro momento as 
funções operacionais foram beneficiadas através do emprego dos sistemas transacionais. Após esta fase 
inicial desenvolveu-se o começo do uso da Tecnologia da Informação também nos níveis gerenciais e por 
fim pode-se presenciar a chegada do computador à mesa dos executivos com uma característica 
fortemente estratégica [ROC88].

A Tecnologia da Informação é vista pelos executivos como uma vantagem estratégica para redução de 
custos, aumento na melhoria da qualidade da informação e comunicação ampliada entre outros benefícios 
[DAM96]. 

Todavia muitos são os executivos que possuem um computador sobre suas mesas, mais pelos status que 
estes equipamentos lhe concedem do que pelo permanente uso ativo que podem fazer da informações 
disponíveis em suas organizações [MAR96].

Sistemas computacionais destinados a satisfazer necessidades de informações dos executivos, com uma 
visualização clara e objetiva de dados estratégicos e com identificação dos aspectos críticos envolvidos 
em uma organização são conhecidos como EIS - Executive Information System.

Implanta-se um EIS, com o intuito de reduzir o tempo gasto pelo executivo para acessar as informações 
necessárias, de monitorar aspectos críticos dos negócios, de racionalizar o caminho da informação, pois 
ter informações às mãos no momento certo pode ser definitivo na condução dos negócios de uma 
empresa.

Implementar um EIS requer conhecimento técnico e metodologias distintas das utilizadas na 
implementação de sistemas transacionais para os demais membros de uma empresa. Implementar não 
quer dizer instalar um equipamento, carregar um programa e treinar o executivo. 

Entretanto, muito tem sido escrito sobre EIS, mas aparentemente ainda não tem sido feito o suficiente em 
busca do pleno uso destes sistemas pelos executivos. Não parece apropriada a afirmação de que um 
determinado sistema está implantado mesmo quando o executivo não o utiliza, pois esta utilização não 
precisa ser necessariamente com o executivo colocando as mãos diretamente no computador, existem 
empresas onde secretárias efetuam o acesso aos sistemas para seus respectivos chefes. Contudo, pode ser 
considerado arriscado depender de terceiros para efetuar uma atividade tão importante como a relativa às 
informações que serão empregadas na tomada de decisões estratégicas.

“Informação é poder”, como dizem os vendedores de computadores e sistemas nas apresentações de seus 
produtos, atribuindo a idéia de que a simples compra do computador ou a instalação de determinado 
programa pode resolver em um toque de mágica os diversos problemas das organizações. Não parece 
racional acreditar que seja assim tão simples, mas pode-se notar cada vez mais executivos das grandes 
empresas fazendo uso desta ferramenta – EIS [DAM96].

A corrida pela informação nunca foi tão grande como é hoje. Com seu uso eficiente, tornou-se o recurso 
mais importante para recuperar ou incrementar a lucratividade das empresas. Mais do que em qualquer 
outro período histórico, informação é poder, quando bem utilizada.



No início dos tempos da informatização das empresas, tudo se concentrava basicamente na automação de 
atividades operacionais. Tratava-se, primordialmente, de substituir o trabalho manual pelo processamento 
eletrônico de dados. Não havia, ainda, o refinamento que permitisse extrair desses dados informações 
úteis para a alta gerência. Foi então que surgiram os softwares de apoio à decisão [MAC96]. 

Com a evolução tecnológica, os computadores tem diminuído de tamanho, aumentando de capacidade 
[MEI94] e simplificado as atividades diárias destes usuários no planejamento, direção e controle das 
organizações que lideram. É fundamental compreender o que estes dirigentes organizacionais fazem e 
como isto é feito para poder melhor servi-los com as informações que lhes são necessárias. Eles não 
querem apenas computadores ou programas, mas sim informações precisas, corretas e atualizadas, a todo 
instante. Clarificar a natureza do trabalho do executivo atual é fundamental para a implementação de um 
EIS.

Existe hoje, no mercado, uma alta porcentagem de aplicativos dedicados à tarefa de auxiliar o trabalho de 
executivos. Normalmente, eles variam na abrangência e na metodologia com que são implantados. Como 
ponto básico comum, todos concentram-se em oferecer informações, ou seja, não apenas números ou 
outros itens do dia a dia da empresa, mas dados estrategicamente escolhidos e de conteúdo relevante para 
o processo decisório. Num cenário econômico mutante e altamente competitivo, o empresário conta com 
esses programas para ajudá-los a vislumbrar o momento certo da tomada de decisão. Na empresa, o que 
importa é garantir o crescimento/evolução e a continuidade da organização.

Pode-se dizer que os sistemas de EIS representam um exemplo de aplicação da informática num formato 
mais próximo do que os especialistas chamam de Tecnologia da Informação. Esse é o aspecto essencial 
que diferencia a solução de apoio à decisão dos chamados sistemas de nível operacional ou transacional.

O esforço físico e mental necessário ao sucesso da implantação de um EIS recai em grande parte sobre o 
próprio executivo, que na maioria das vezes por escassez de tempo, deixa-se dominar pela tentação de 
delegar a um subordinado a sua responsabilidade na condução do projeto.

Tal atitude mostra-se, em muitos casos, uma das principais razões de fracassos observados na 
implementação de EIS [ROC88]. Ressalta-se também a distância entre o modelo e a realidade, a obtenção 
das informações desejadas, a administração de expectativas, a administração do conflito  “gerencial x 
operacional”, a resistência organizacional, o ambiente de negócios x sistemas e o domínio de ferramentas 
novas, outras dificuldades encontradas na implementação. Ironicamente, não raro, falta apoio do 
executivo para que o projeto alcance êxito.

O sucesso de um EIS fica reservado àqueles que pressentindo sua utilização empenham todos os seus 
esforços para a efetiva implementação e uso constante desta ferramenta considerada por muitos 
imprescendível na vida daqueles que já a utilizam [DAM96]. Esses sistemas transformam-se em itens de 
primeira necessidade para os profissionais cujas decisões definem os destinos de produtos e serviços e, 
em conseqüência, o êxito ou o fracasso das organizações.

 



2.                  EIS

2.1.            Questões e Hipóteses
A idéia de dispor informações periódicas e importantes para os executivos de alto nível, tem despertado o 
interesse de diversos pesquisadores de sistemas de informações [ELL92] [ ROC84].

A proposta deste trabalho é abordar conceitos, objetivos, características, benefícios, fatores críticos de um 
EIS, viabilidade de implantação, fases de um EIS, como também citar alguns produtos EIS ou 
equivalentes.

2.1.1.      Volume Investido

Diversas pesquisas tem sido conduzidas com a finalidade de avaliar o volume de capital investido em 
tecnologia de informação [MEI97].

No caso de um EIS, existe um volume mínimo de capital a ser empregado que garante resultados 
satisfatórios ou pode-se conseguir muito com pouco e nada com muito.

Existem pessoas que duvidam de tudo e as mesmas tem questionado porque se gasta tanto dinheiro com 
tecnologia [GUR97] [MAR96b].

•                    Vendedores de produtos EIS que julgam a liderança de mercado falam em milhões de 
dólares como sendo um investimento normal para este tipo de sistema. Será este portanto o tipo de 
ferramenta empresarial limitada apenas às organizações mais ricas?

2.1.2.      Retorno do Investimento

A utilização de um EIS não tem o seu retorno facilmente quantificado da mesma maneira que pode-se 
medir a aquisição de uma nova máquina usando por exemplo a taxa interna de retorno [GIT84].

•                    Alguns afirmam que não existe um meio de medir o retorno sobre o investimento em 
Tecnologia de Informação [GUR97], e em EIS existe?

•                    O retorno deste tipo de investimento será entretanto visto pelo executivo?

2.1.3.      Satisfação

Normalmente procura-se acolher as necessidades dos usuários de informática através de análises e 
levantamentos de dados durante a fase de classificação, validando e aprovando antes do desenvolvimento 
o que será implantado [RIB98].

•                    Estão os usuários de EIS, satisfeitos com o que tem sido efetivamente implantado?

2.1.4.      Sucesso na primeira implantação

EIS é um dos tipos de sistemas de informação sem grandes chances de sucesso quando não possui um alto 
patrocinador comprometido [ROC88].



•                    Será comum notar sucesso na primeira tentativa ou a experiência será indispensável para 
realização dos resultados objetivados com a implantação de um EIS?

2.1.5.      Interface gráfica

•                    A interface gráfica considerada pelos fornecedores como sendo uma das características 
essenciais de um EIS está realmente presente nos pacotes de EIS em uso pelos executivos de grandes 
organizações?

2.1.6.      Tempo para tomada de decisões

O uso de sistemas administrativos informatizados pode aumentar a produtividade dos profissionais.

•                    O executivo que faz uso de um EIS aumenta sua produtividade?

•                    O tempo necessário pelos executivos para a tomada de decisões diminui com o uso do EIS?

•                    Os executivos percebem essa redução?

2.1.7.      Avaliação de tendências

•                    Nos dias atuais o EIS em uso nas grandes organizações pode ajudar o executivo no 
aperfeiçoamento da avaliação de tendências?

2.1.8.      Internet/Intranet: uma alternativa

A Internet/Intranet apresenta-se como uma ferramenta alternativa para vários tipos de sistemas de 
informação [CAR97].

•                    Enquanto alguns afirmam que a Internet é uma tecnologia necessária nas empresas [XIM96] 
outros afirmam ser viável criar sistemas inteiros [COX96]. Será possível desenvolver soluções de EIS 
utilizando-se as ferramentas inicialmente criadas para a Internet/Intranet?

2.1.9.      Pacotes Integrados de Gestão Empresarial

Observa-se o fenômeno, especialmente entre as grandes empresas [MAR97] [INF96], da utilização de 
grandes pacotes integrados de gestão empresarial. Alguns dos fornecedores destes pacotes apregoam que 
já possuem entre seus módulos um EIS.

•                    Será possível substituir os EIS clássicos pelos módulos de EIS que acompanham os sistemas 
integrados de gestão empresarial ?



3.                  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O uso do EIS requer algum conhecimento sobre a bibliografia disponível bem como de alguns conceitos 
envolvendo definições do que é um EIS e distinções de outro tipo de sistema que geralmente é 
confundido com EIS.

Dentro desta revisão bibliográfica encontra-se características comuns de um EIS, objetivos, fatores 
críticos de sucesso para um EIS, principais benefícios, fases de implementação de um EIS, bem como 
etapas dessa implementação e dificuldades na mesma, como também causas das falhas de um EIS.

3.1.            Distinções e Definições
Considerando um campo de estudo relativamente novo, ainda não se encontra um total consenso sobre a 
mais adequada definição para EIS. Muitas vezes o nome apresenta-se de diferentes formas, por exemplo: 
ESS – Executive Support Systems, EDS – Executive Decision Support e algumas vezes o termo até 
mesmo se mistura com outros mais antigos como DSS – Decision Support Systems, considerado um 
antecessor do EIS.

3.1.1.      Algumas Distinções

EIS são distintos de seus antecessores DSS – Decision Support Systems.

Alguns escrevem, de forma confusa, sobre EIS como sendo  DSS, por se tratar de uma aplicação da TI – 
Tecnologia da Informação [MAC96]. Outros falam de OLAP – On Line Analytical Processing como 
sendo um EIS, enquanto outros chegam a confundir EIS com armazém de dados [AUG96].

Alguns sugerem que um EIS é distinto de DSS, enquanto outros consideram o EIS apenas mais um tipo 
de DSS [MAC96].

 

DSS – Decision Support Systems

Decisão Modelo

-         Dirige-se a um único tomador 

de decisão;

-         Presta-se a decisões repetitivas 

e específicas.

 

O  DSS  é  orientado  a  um  modelo, 

fazendo uso intensivo de dados

Tabela 1 – Principais pontos de distinção do DSS

 

Na realidade um EIS difere de um DSS em diversos aspectos significativos. A seguir tem-se alguns destes 
pontos com uma breve explicação.



Aspectos Significativos

EIS DSS

Abrangência da Informação e Flexibilidade: 

Um EIS busca informações em ampla variedade 

de fontes internas e externas, suportando dados, 

gráficos e textos, incorporando ferramentas que 

permitem rápida alteração e adaptação 

objetivando corresponder às mudanças de 

requisitos.

Abrangência da Informação e Flexibilidade: Os 

DSS não buscam informações em ampla 

variedade de fontes internas e externas, 

suportando dados, gráficos e textos.

 

Grau de especialização: O EIS, não é  

desenvolvido para atender as necessidades de 

um grupo específico do negócio.

 

Grau de especialização: Os DSS, a maioria, são 

funcionalmente especializados, desenvolvidos 

para atender as necessidades de um grupo 

específico do negócio, com um sistema 

desenhado para atender as exigências de todos 

os executivos.

Interface Humana: O EIS não exige  

conhecimento em computação e são desenhados 

para usuários que não tem tempo para aprender 

como  operar interfaces complexas.

Interface Humana:  Os DSS exigem que os 

usuários tenham algum conhecimento em 

computação e tempo para aprender lidar com 

uma interface complexa

Tempo de Resposta: Os EIS são tipicamente 

otimizados para assegurarem um rápido tempo 

de resposta

Tempo de Resposta: Os DSS não são 

tipicamente otimizados para assegurarem um 

rápido tempo de resposta , em função de seu 

desenho e do grande volume de dados, além de 

que o DSS é projetado para o nível 

intermediário de gerência, onde segundo 

[FUR94], é permitido empregar técnicas de 

análise lógica ou de análise de objetivos.

Tabela 2 – Aspectos Significativos – Diferença entre o EIS e o DSS

 

3.1.2.      Algumas Definições

Pode-se citar algumas definições encontradas na literatura pesquisada:

“Um EIS pode ser entendido, do ponto de vista tecnológico, como ferramenta de pesquisa a base de dados 
para a apresentação de informações de forma simples e amigável, atendendo às necessidades dos 
executivos decisores” 

“Uso contínuo de um sistema baseado em computador, mais freqüentemente através de acesso direto a 
um terminal ou computador pessoal, para qualquer finalidade da empresa. Os usuários são CEO[1] ou 
membros de um time gerencial sênior reportando-se diretamente a ele ou ela. Sistemas de Apoio ao 
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Executivo podem ser implementados a nível corporativo ou de decisões” [ROC88].

“No nível superior da pirâmide estão os SAE - Sistemas de Apoio ao Executivo e os SAD - Sistemas de 
Apoio à Decisão, compostos por programas que colocam à disposição do usuário uma série de recursos 
necessários ao processo de tomada de decisões e de acompanhamento da empresa, agora, no nível 
estratégico”  [MEI94]. 

“Executive Information System, abreviadamente EIS. Na ciência da computação, um conjunto de 
ferramentas desenhadas para prover executivos e gerentes com informações corretas e periódicas sobre 
suas organizações e produtos. Um EIS organiza os dados em categorias e os relata. Por causa do foco 
primário em informação, um EIS difere de Decision Support Systems (DSS), que é desenhado para ajudar 
com análises e tomada de decisões” [ ENC96].

“Um mecanismo computadorizado que fornece aos executivos as informações necessárias para gerenciar 
o negócio” [ FUR94]

“Sistemas destinados a aprimorar a capacidade de tomada de decisões dos executivos, pela 
disponibilização de informações confiáveis, tempestivas e atualizadas, em um formato gráfico, claro e 
amigável” [ SCI98].

“O EIS é uma ferramenta de consulta às bases de dados para apresentação de informações de forma 
simples e amigável atendendo às necessidades dos executivos de alto nível” [FUR94].

Pode-se definir um EIS como sendo:

“Um sistema baseado na tecnologia da informação objetivando aprimorar a eficiência e eficácia dos 
dirigentes de uma organização, através da disseminação do modelo mental do executivo sênior[COV96] 
dos processos e controles da empresa para os demais envolvidos em cada processo, proporcionando um 
retorno de informações consistentes a todos os níveis organizacionais para serem utilizadas no 
planejamento e controle dos resultados fins da empresa, integrando em um único ambiente, as 
informações necessárias ao executivo, de forma a auxiliá-lo na tomada de decisões. Estas informações 
poderão ser visualizadas de forma gráfica, através de um micro computador, o que torna a manipulação 
das mesmas fácil e intuitiva.”

Compreensão do contexto sistêmico em que um EIS está inserido dentro do nível funcional hierárquico é 
a seguinte figura:
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Figura 1 - Pirâmide S.I - Sistemas de Informações

DSS - Sistemas de Apoio à Decisão

TPS - Sistema de Processamento Transacional

 

3.1.3.      O primeiro EIS

Alguns autores concedem o título de primeiro EIS a diferentes sistemas, mas pode-se encontrar mais de 
um autor referindo-se ao projeto espacial da NASA - National Aeronautical and Space Administration na 
década de 60 que levou o homem à lua como sendo o primeiro EIS [ PAL90].

A alta tecnologia tem sido usada freqüentemente pelos projetos militares. No início os computadores 
eram usados para calcularem trajetórias de mísseis. É natural portanto que os militares tinham sido os 
primeiros a encontrarem utilidade gerencial para o uso do poder dos computadores.

A  “missão lua”  da NASA foi perfeita para o crescimento de um EIS. O projeto tinha uma meta 
claramente definida. O gerenciamento era necessário para saber o status do projeto quase diariamente. As 
pessoas realizando o trabalho conheciam computadores e muitos dos fornecedores tinham experiência 
desenhando sistemas de informações para os militares. Em 1969 algumas pessoas responsáveis pela 
missão lua tinham sistemas de informações que mereciam o título de Executive Information Systems 
[PAL90] (p.23).

James Webb, que dirigiu todo o programa da missão à lua, disse o seguinte sobre a importância do EIS 
por eles usado:

“Nós não poderíamos ter ido até a lua sem os sistemas de informação. Aqueles sistemas davam ao nosso 
pessoal o tipo de informação atualizada a cada minuto que nós precisávamos para manter o projeto 
andando para frente” [PAL90] (p.27).

Percebe-se de certo modo que a NASA nos anos 60 proporcionou o dinheiro, a visão, a sabedoria e a 
razão para iniciar a era dos Executive Information Systems.

3.1.4.      Principais Características de um EIS

Diversas características são apontadas por diferentes pesquisadores como sendo identificadores de um 
EIS. Apresenta-se a seguir algumas destas características.

Usabilidade

Um EIS objetiva uma operação, por parte do usuário, simples e fácil de modo que dispense qualquer tipo 
de treinamento formal para a sua utilização. Sistemas compostos por complexos menus ou ícones com 
significados duvidosos e variados estão longe do EIS ideal.

Visualização em tabelas e/ou gráficos

As tradicionais longas listagens dos relatórios do CPD compostas por caracteres justapostos constituem a 
antítese de um eficiente EIS que busca apresentar informações em tabelas organizadas para a rápida 
compreensão do executivo ou em gráficos facilitando a interpretação e comparação dos dados.

Acesso simples e ágil aos indicadores de desempenho
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Os fatores críticos de sucesso [ROC88] chamados algumas vezes popularmente de indicadores de 
desempenho do negócio apresentam-se rapidamente acessíveis de modo descomplicado mesmo quando a 
origem da informação está em ambientes computacionais não tão amigáveis.

Informação disponível  no momento

Em algumas ocasiões observa-se em alguns sistemas computacionais a capacidade de produzir a 
informação, mas em momento em que a mesma já não se faz mais necessária. Um EIS apresenta as 
informações com uma periodicidade adequada.

Informações consolidadas

Os EIS oferecem a consolidação dos dados brutos em informações agrupadas segundo critérios 
previamente estabelecidos.

Permite simulações

Habitualmente os fornecedores de EIS têm apontado está como uma característica essencial a um EIS 
[NEG95], mas algumas pesquisas revelaram que os executivos não consideram tal premissa válida 
[DAM96]

Apresenta análises comparativa  

A capacidade de comparar dados histórico de diferentes períodos (ex. mês a mês, ano a ano) e comparar 
também dados projetados com realizados constituir-se em uma das características de um EIS que tem por 
objetivo  informar executivos sobre o desempenho e tendências  de uma corporação.

Não depende de terceiros para obter informações

Um EIS dispensa a necessidade de intermediários para coletarem dados ou informações em diferentes 
departamentos ou sistemas de informações. O próprio EIS se encarrega desta coleta dispensando terceiros 
de modo a permitir uma maior “pureza” dos dados sem interferências humanas ao longo do processo, dos 
dados até o executivo.

Permite imprimir os dados e suas análises

Apesar de óbvio faz-se necessário registrar que um EIS dispensa um computador “pendurado” ao 
executivo em todos os locais em que as informações de um EIS podem ser úteis. Pode imprimir tais 
informações para serem carregadas da forma convencional, em papel, faz-se necessário até que outras 
formas ou meios venham substituir a praticidade de carregar-se papéis na maleta do executivo, pelo 
menos até que se torne uma prática absolutamente corrente o uso de notebooks. Tal atitude já começa a 
ser comum, mas ainda não é uma regra empresarial.

Unificação de informações num arquivo central

Muitas corporações apresentam a informação de modo redundante e algumas vezes incoerente, o que 
acaba por gerar divergências entre as informações fornecidas por diferentes áreas ou sistemas dentro de 
uma mesma companhia. 

Um EIS busca padronizar tal informação através da informação num arquivo central.

Comunicação eletrônica com os departamentos responsáveis



Alguns executivos já estão habituados a usar o correio eletrônico e consideram-no uma característica de 
um EIS eficiente que permite comunicação rápida aos provedores de informações e análises críticas ao 
sucesso empresarial.

Controle de acesso às informações

Considerando-se a natureza estratégica das informações disponibilizadas por um EIS julga-se 
fundamental o controle das pessoas que  o acessam, de modo a restringir e coibir o uso indevido de tais 
informações.

Cria transparência nos processos

Em algumas companhias, o executivo encontra-se longe da origem das informações que podem ser 
consideradas críticas para a empresa. O caminho que tais informações percorrem até chegarem ao 
executivo, nem sempre é claro e um EIS pode tornar transparente tais percursos auxiliando na 
identificação de medidas corretivas nos processos de gestão empregados.

Melhoria no processo de tomada de decisão

Decorrente da grande agitação e expansão dos negócios, os executivos necessitam de informações 
consistentes e atualizadas a todo momento, em suas constantes tomada de decisões. Um EIS possibilita 
acesso mais rápido e direto às informações estratégicas, melhora a qualidade da comunicação pelo acesso 
à mesma fonte de informações por todos os executivos, além de aumentar a segurança da decisão pela 
maior confiabilidade e qualidade da informação recebida.

3.1.5.      Objetivos de um EIS

O principal objetivo de um EIS é o de estabelecer uma interface entre a disponibilidade e o fornecimento 
de informações, provendo os executivos com as informações necessárias por meio de simples comandos e 
ambiente de fácil utilização.

•  Acompanhamento

Os EIS tem por objetivo, acompanhar os principais indicadores de desempenho da empresa, dos 
concorrentes, do mercado e da economia.

•  Avaliação

Um EIS permite à alta administração uma avaliação das funções de negócio da empresa.

• Auxílio a outras áreas

Um EIS possibilita suprir as áreas funcionais com informações, visando agilizar suas ações e 
procedimentos.

• Decisão

EIS fornece base ao processo decisório, além de prever necessidades agregadas.



3.1.6.      Fatores Críticos de um sucesso para um EIS

Sinais vitais, “Drill Down” , “Drill up” , navegação.

Outra característica básica de um EIS é sua capacidade de navegação entre níveis, a partir de 
visualizações globais e de dados sumarizados é possível um aprofundamento – “um mergulho” até o nível 
de detalhamento necessário, como representado a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 2 – Sinais vitais, “Drill Down”, “Drill up” , Navegação

 

Modelagem de Dados

 

As informações a serem disponibilizadas em um EIS deverão estar organizadas em uma estrutura de 
dados que permita sua fácil identificação e recuperação. Isto é, conseguido pela construção de um modelo 
de dados relacional (Data Warehouse) que contenha as entidades sobre as quais a administração da 
empresa deseje manter informações atualizadas e confiáveis.

Assim, a elaboração de um modelo adequado de dados é fator crítico de sucesso para a construção do 
EIS.
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Por razões de performance, o modelo de dados para um EIS, normalmente contém entidades que resultam 
da agregação de dados em diferentes níveis, resultando em redundância na “Data Warehouse“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Modelagem de Dados

 

Provimento de Informações

 

A carga da base de dados do EIS é normalmente feita de forma assíncrona, a partir dos sistemas de nível 
operacional da empresa e de informações externas, conduzindo a uma visão integrada das informações.

 

Plataforma de Processamento

 

As plataformas abertas tem se mostrado como as mais convenientes para a implementação dos EIS, como 
decorrência da harmonia entre seu ambiente e os requisitos destes sistemas.

•                    Redes locais e abertas (LAN’s e WAN’s)
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•                    Processamento distribuído

•                    Tecnologia Cliente Servidor

•                    Estações de trabalho Windows

•                    Servidores RISC

•                    Base de dados SQL

 

Ferramenta de Exploração (D.A.R.T.)

 

Os softwares voltados à construção dos EIS são denominados ferramentas “DART” - Data Access and 
Reporting Tool. Eles permitem coletar, combinar, monitorar, reportar e demonstrar graficamente 
informações disponíveis em diversas fontes (Base de Dados) e formatos.

Distinguem-se de outros softwares pelo nível de especialização que apresentam, decorrente de sua 
aderência às necessidades e características dos EIS:

•                    Disponibilização de informações aos executivos;

•                    Produtividade da equipe de desenvolvimento

Ferramentas DART – Data Access na Reporting Tool

• Intuitivas e fáceis de usar;

• Acesso à diversas Bases de Dados;

• Uso de linguagem SQL;

• Facilidade para apresentações gráficas;

• Análise de tendências;

• Simulações;

• Segurança de acesso;

• Ambiente Windows e 

• Arquitetura Cliente/Servidor.

[Assis e Associados Engenheiros Consultores – SP. Abril1995]

Tabela 3 – Características das Ferramentas DART



3.1.7.      Principais Benefícios da Implantação de um EIS

Alguns benefícios foram identificados, seguem abaixo os mesmos:

•                    Economiza reuniões deixando mais tempo para a tomada de decisão

Com freqüência os executivos vêm-se forçados a convocarem reuniões a fim de colherem informações e 
formarem uma visão adequada de cenários para depois destas reuniões poderem tomar decisões. Um EIS 
possibilita diminuir a quantidade e o tempo destas reuniões, visto que pode disponibilizar estas 
informações de modo freqüente e consistente.

•                    Somente pessoas autorizadas acessam as informações

Enquanto os dados transacionais podem possuir seu acesso ampliado a um maior número de usuários, um 
EIS pode restringir quem acessa quais informações e o conseqüente poder inerente ao conhecimento 
advindo delas.

•                    Agilidade no fluxo de informações

Acredita-se que um EIS confere agilidade ao fluxo da origem da informação até os tomadores de 
decisões, assim como das decisões e pensamentos estratégicos até os locais de sua efetiva implementação.

•                    Controle e acompanhamento de tarefas delegadas

Com o uso de ferramentas como correio eletrônico espera-se aumentar a capacidade do executivo 
acompanhar as tarefas delegadas a outras pessoas de forma a não depender exclusivamente da memória 
ou das anotações de uma secretária.

 

Benefícios Significativos

Alavanca o tempo Melhora a sensibilidade e permite ao executivo 

trabalhar independente de horários e locais.

 

Possibilita que estejam bem 

informados

 

Permite estar atualizado aumentando a 

profundidade do conhecimento e aplicando filtros 

as informações possibilitando absorvê-las 

rapidamente.

 

Melhora a comunicação

 

Possibilita acessibilidade, aprimorando a clareza e 

consistência das mensagens de forma 

personalizada e mais persuasiva.

Possibilita formar cultura Focaliza no que é importante avaliando a 

performance em metas e objetivos selecionados, 



 permitindo recompensar as pessoas certas, 

diminuindo níveis hierárquicos e delegando poder 

para as pessoas.

Tabela 4 – Benefícios obtidos através da utilização do EIS

 

O número de níveis gerenciais vem reduzindo a cada ano quase que extinguindo com a chamada média 
gerência e isto tem sido possível, em partes, graças ao emprego de sistemas de informações como EIS.

Muitas organizações estão sabiamente utilizando seu EIS como uma grande vantagem competitiva, por 
exemplo a declaração de um executivo da GM na revista Business Week: “Nós consideramos o nosso EIS 
tão competitivo que não vamos discuti-lo em público” 

Se o valor da informação muitas vezes é definido com a frase popular de que “informação é poder” não 
pode haver muitas dúvidas sobre a utilidade de um EIS nas mãos de um executivo hábil.

O EIS acaba por proporcionar as informações que o executivo realmente precisa como suporte para rotina 
diária de suas atividades diretivas dentro da empresa.

É interessante registrar que segundo alguns autores [PAL90](p.37) antes de 1988 haviam dois EIS 
fracassados para cada um bem sucedido e para aqueles que obtinham sucesso implementando um EIS a 
informação era tão importante para seus proprietários que era considerada confidencial.

Um EIS é um caminho, não é uma meta ou objetivo em si mesmo. É um caminho porque através dele 
podemos alcançar uma meta ou objetivo claramente definido. Por isto, não se pode pensar em um EIS 
alienado de um planejamento estratégico com metas e objetivos organizacionais claramente definidos 
[ANS90].

3.2.            As fases de um EIS
São sugeridas quatro fases para um EIS bem sucedido [PAL90](p.182-190):

•                    Planejamento;

•                    Prototipação;

•                    Adaptação; e

•                    Expansão.

3.2.1.      Planejamento

Normalmente a fase do planejamento dura de dois a nove meses, dependendo da amplitude e escopo do 
projeto. O planejamento geralmente começa com alguém sendo designado para explorar as possibilidades 
de um EIS e termina com a designação de um executivo patrocinador e a descrição de um ou mais alvos 
de problemas de negócio.

Não raramente, entretanto, o processo inteiro de planejamento é deixado de lado porque um executivo 
sênior torna-se o patrocinador e identifica os problemas do negócio a atacar. Neste caso passa-se 
rapidamente para a próxima fase, prototipação.



3.2.2.      Prototipação

Sugere-se que o desenvolvimento do protótipo começa com a concordância sobre o problema alvo e sobre 
quem será o executivo patrocinador, terminando no dia em que o executivo demonstra o sistema para uma 
outra pessoa. A prototipação geralmente demora entre um e três meses. Com um prazo maior do que este 
o patrocínio do executivo, crucial ao sucesso do projeto como um todo, pode desfazer-se.

É sugerido que três meses é um tempo aceitável para se obter um protótipo funcional 
[PAL90](p.141,143). Entretanto com as ferramentas atualmente disponíveis já se pode falar em semanas 
ou dias para se chegar a um protótipo.

3.2.3.      Adaptação

A fase de adaptação pode ser comparada ao processo de ajuste de um bom terno. O processo de 
modificação é em essência a chave para a criação de um EIS que venha a ser extensivamente usado. 
Sugere-se que dois a quatro meses é um prazo adequado para moldar o sistema ao executivo patrocinador, 
alterar fontes de dados para que elas possam alimentar o EIS, identificar e implementar as capacidades 
analíticas demandadas e gerar os tipos de saídas e visualizações consideradas úteis pelo executivo 
usuário.

3.2.4.      Expansão

A consolidação de um projeto de implementação de um EIS é marcada pela distribuição do sistema a 
outros usuários. Expandir os benefícios para outros usuários é a fase final com a institucionalização do 
sistema.

3.3.            Construindo um EIS
A técnica recomendada por Rockart(1979), pesquisador do Massachusetts Institute of Tecnology (MIT), 
tem sido relida por muitos consultores e largamente utilizada nos planejamentos estratégicos empresarial 
e da informação. Nessa técnica, o processo de análise dos fatores críticos de sucesso é desmembrado em 
tantos quantos sejam os altos executivos da empresa – futuros usuários do EIS.

Levantadas as necessidades do usuário mediante reuniões, posteriormente, num esforço de análise de tais 
objetivos e fatores críticos de sucesso levantados, chega-se às informações necessárias ao usuário como 
um todo, o que permite monitorar cada fator crítico ou objetivo identificado.

A metodologia adotada foi decomposta em três fases: planejamento, projeto e implementação. Tais fases 
são a seguir especificadas:

3.3.1.      Fase I – Planejamento

Fase que tem como objetivo compreender o negócio da área-alvo dentro da empresa sob a perspectiva de 
construção de um EIS e identificar as necessidades de informação de seus usuários. 

O primeiro passo é, conhecer a área no que diz respeito à natureza do seu negócio, a seguir definir a 
estrutura básica do sistema e construir o protótipo preliminar de telas. Esta fase é decomposta em etapas: 
organização do projeto, definição de informações básicas, análise e consolidação das informações e 
desenvolvimento do protótipo.

•                    Organização do projeto



O primeiro passo no seu desenvolvimento é ressaltar o que um EIS pode ou não fazer. Como referencial 
inicial, faz-se um levantamento sobre quais informações já eram recebidas pelos usuários da área. 
Conseqüentemente defini-se o cronograma de trabalho. É importante ressaltar que nesta fase inicial do 
projeto, o software a ser utilizado, já deve estar definido para o desenvolvimento do EIS.

 

•                    Definição de informações básicas

Uma vez ressaltadas as possibilidades, deve-se determinar os objetivos e requisitos do sistema, ou seja, 
responder as perguntas do tipo:

Como o EIS auxiliará no negócio ?

Com que características deve ser disponibilizado para o usuário ?

Embora sistemas de EIS possam variar bastante entre si, existe um conjunto de objetivos gerais de 
negócio que deve ser contemplado: obtenção rápida de informações básicas; visualização clara do 
desempenho da área; alerta para o gerenciamento e a análise de problemas reais.

As próximas fases e etapas, após ressaltar as possibilidades do EIS, gravitarão em torno dos 
questionamentos – o que mostrar e como mostrar.

•                    Análise e consolidação das informações

O objetivo desta etapa é normalizar as informações levantadas, buscando atender as necessidades da área.

•                    Desenvolvimento do protótipo

Com as etapas de levantamento e consolidação das informações concluídas – o que exibir, pode-se iniciar 
a descrição das características gráficas e as dos relatórios do sistema – como exibir, significando definir 
como o sistema implementara em forma de gráficos e de relatórios os requisitos gerais e específicos já 
determinados. Nesta etapa é realizado o desenho de telas, projetada a estrutura de navegação do sistema e 
elaborado estudo para a padronização dos modelos de telas (layouts), cores, botões e ícones.

Projeta-se um esquema de navegação que permite ao usuário analisar as informações básicas que o 
compõem no nível de detalhamento, ou seja, possibilita ao usuário um possível aprofundamento das 
informações em suas telas.

3.3.2.      Fase II – Projeto

Fase que tem como objetivo definir a solução técnica para o modelo conceitual desenvolvido durante a 
fase do planejamento. Entre outras atividades, ocorre a definição da arquitetura tecnológica, transferência 
de dados, a modelagem da base de dados definitiva, o detalhamento dos atributos das tabelas a serem 
criadas e dos layouts de arquivos a serem acessados. Esta fase é composta por duas etapas: modelagem da 
aplicação e definição da arquitetura tecnológica.

•                    Modelagem da aplicação

Etapa que objetiva a modelagem do EIS que suportará o atendimento das necessidades de informações. 
Além da modelagem de dados, deve-se identificar quais sistemas ou base de dados devem ser acessados: 
as fontes da informação.

A escolha dos gráficos mais adequados para cada tipo de informação é fundamental.



•                    Definição da arquitetura tecnológica

Modeladas as bases de dados e as telas determina-se qual a melhor arquitetura tecnológica para 
implementar o sistema. Basicamente, pode-se decompor tal arquitetura em quatro camadas:

•                    Interface com o usuário

Especifica como os dados serão entregues ao usuário. É nela que o usuário visualiza e manipula os dados. 
Envolve menus, botões, além de disponibilizar os controles necessários para a interação com os 
respectivos dados, também administra a apresentação das informações, seja em relatórios, seja em 
gráficos.

•                    Acesso aos dados

Responsável pela captura de informações de várias fontes, como banco de dados.

•                    Fonte dos dados

Onde os dados estão gravados. No caso dos sistemas EIS, esta camada pode ter grande abrangência, ou 
seja, os dados podem estar gravados em qualquer lugar.

•                    Comunicação

Responsável pela comunicação entre usuários de EIS. A tecnologia mais utilizada é o correio eletrônico, 
que permite o acesso a documentos, mensagens e dados entre usuários da rede.

3.3.3.      Fase III – Implementação

Esta fase é composta por três etapas: construção da aplicação; treinamento e implementação.

•                    Construção da aplicação

Construir uma aplicação EIS não difere do esforço de desenvolvimento de qualquer outro software. O 
planejamento e o projeto quase sempre consomem mais tempo e energia do que o desenvolvimento 
propriamente dito e são os maiores responsáveis pelo sucesso do trabalho.

Uma etapa notadamente técnica, pois de acordo com o padrão estabelecido e com o modelo de navegação 
considerado mais adequado, são construídas as telas dos primeiros módulos. Por se tratar de um 
desenvolvimento modular, os primeiros módulos, podem ser liberados para o usuário, enquanto continua 
o trabalho dos demais.

Concluindo os primeiros módulos, pode-se fazer a carga dos dados, para submeter o sistema a teste com 
volume maior de dados. Realizados os testes finais, o sistema estará pronto para implementação.

•                    Treinamento e implementação

Concluídas todas as etapas descritas, chega o momento de tornar o EIS disponível para o usuário. Trata-
se, sem dúvida, de um dos momentos mais importantes de todo o processo, merecendo cuidados especiais 
e algumas considerações a serem estabelecidas para os usuários.

3.4.            Sugestões e Conselhos
Diversos autores dedicam-se a dar conselhos àqueles que irão implementar um EIS alertando sobre 



armadilhas comuns [BOL87] e listas do que se deve ou não se deve fazer, incluindo a identificação de 
alguns possíveis problemas na construção de um EIS [FIR90].

“O desenvolvimento de um EIS é um processo de prototipação, retroalimentação e ajustes que continuam 
por toda a vida do sistema” [PAL90](P.43).

Paller faz ainda várias recomendações interessantes: 

“ Dê-lhes uma chance de transformar críticas em progresso do que em negativismo” [PAL90](p.63,64).

“ Construir um EIS sem um alto executivo patrocinador é como saltar de um avião sem pára-quedas – 
estimulante, de vida curta e o último impacto pode ser um pouco desagradável “ [PAL90](p.87).

Após várias recomendações sobre EIS uma coisa é bastante certa: o ponto chave é conseguir a 
participação do principal executivo da empresa. Com isto o sucesso da implementação está quase 
garantido. Outro ponto, considerado muito útil, é a prototipação. Com um resultado palpável 
funcionando, o protótipo, em torno de duas semanas o executivo pode começar a Ter novas idéias e 
propor mudanças ao sistema. Por isto um EIS busca ser muito flexível e os envolvidos no processo 
precisam focar em como o EIS resolve problemas específicos para o negócio da empresa.

Na realidade o que habitualmente o executivo deseja são informações, e não dados, não se importando 
muito como isto é conseguido. Quais informações o EIS irá fornecer é um dos pontos mais importantes 
aliado à confiabilidade e constante atualização de tais informações.

O que devemos esperar dos que desenvolvem um EIS ? 

Uma das habilidades consideradas úteis pode ser ouvir cuidadosamente o que o executivo deseja 
[PAL90](p.112).

O instrumento usado para mostrar as informações produzidas por um EIS, deve ser preferencialmente o 
mais atraente possível, como por exemplo, transparências coloridas, relatórios em cores, projeções de 
slides ou uso de computadores acoplados a televisões, canhões, projetores ou painéis de cristal líquido 
sobre o retroprojetor [PAL90](p.124).

Considera-se recomendável que um EIS tenha embutido em sua essência o back-up. Sem um eficiente 
plano de contingência pode-se em questão de minutos comprometer o futuro de um projeto.

“Um sistema bem sucedido irá sempre se disseminar entre o time gerencial. Neste sentido um EIS pode 
rapidamente assumir um importante papel de liderança dentro de uma organização. Um EIS não é nada se 
não um instrumento de comunicação “ [PAL90](p.129.136).

3.5.            Hipóteses Comprovadas

•                    O uso de EIS reduz o tempo necessário para tomada de decisão;

•                    A utilização do EIS aprimora a análise e a avaliação de tendências;

•                    Percebe-se uma vantagem estratégica advinda do uso do EIS;

•                    Os executivos percebem retorno dos investimentos feitos na implementação de    um EIS;

•                    Apesar de que a maioria fracassa na primeira tentativa, a maior parte obtém sucesso na 
primeira tentativa de implementação do EIS;



•                    O sucesso de um EIS facilita novos investimentos em Tecnologia de Informação.

3.6.            Alternativas
As ferramentas de EIS classicamente usadas não se constituem na única alternativa para o 
estabelecimento de um EIS.

O tempo necessário para realização das freqüentes alterações, típicas de um EIS que está em uso, não são 
sempre tão rápidas quanto os usuários desejariam. Estas mesmas alterações poderiam levar algumas horas 
se, havendo a presença de um banco de dados corporativo [COM96], até mesmo fisicamente distribuído 
[COS96], fosse empregada a mesma tecnologia usada na Internet/Intranet com hyperlinks conduzindo o 
usuário pelas informações a serem exploradas dentro e fora da empresa permitindo a interação via correio 
eletrônico, voz ou vídeo conferência com os gerentes responsáveis por cada informação quando dúvidas 
surgissem.

Algumas empresas já começam a vislumbrar a Intranet como uma arma de gestão empresarial e como 
sendo a melhor maneira de disseminar as políticas e os processos da organização [LOB96].

O que importa ao executivo, na maioria das vezes, são as informações certa na hora certa. Isto tem sido 
viabilizado, também, como adoção de Data Warehouse, um ambiente de transformação dos dados em 
informação, através da metodologia específica e utilização de ferramentas de extração, manipulação e 
exploração em organizações onde as informações são consideradas um importante e caro patrimônio da 
empresa, merecendo um cuidado especial dentro do planejamento estratégico.

No início da década observava-se que num mundo cada vez mais competitivo, as organizações buscariam 
tecnologias que as ajudassem a trabalhar mais inteligentemente e com um número cada vez menor de 
funcionários. Havia muito otimismo de que com o uso de um EIS este desejo fosse mais facilmente 
alcançado [PAL90].

3.6.1.      Internet/Intranet – Ferramentas

As ferramentas que surgiram em função da Internet/Intranet não foram criadas pensando-se em 
desenvolvimento de EIS, mas também podem ser utilizadas para tal propósito.

As ferramentas criadas para suportar a Internet/Intranet acabaram por não oferecer obstáculos a aplicação 
de uma série de outras tecnologias que não se encontravam totalmente maduras por ocasião da rápida 
expansão do uso da Internet. Uma destas tecnologias são a arquitetura cliente/servidor com um cliente 
leve, o navegador [MAR97b], e um servidor mais pesado, o de dados e aplicações.

3.6.1.1.Data Warehouse

Alguns afirmam que o Data Warehouse é a chave para a vantagem competitiva e até mesmo que ele é 
indispensável para o armazenamento e disponibilização de dados para o EIS [COQ96]. Outros 
simplesmente relatam que o primeiro benefício do Data Warehouse é disponibilizar informações precisas 
e atuais para diferentes unidades de negócios dentro das empresas [ROC96].

Data Warehouse constitui-se num dos elementos que pode compor a infra-estrutura para o EIS, sendo 
considerado matéria-prima para a informação [ASA96].

Este tipo de infra-estrutura pode ser observado em projetos de EIS mais recentes, onde o EIS pode-se 
apresentar conectado a um Data Warehouse. Nestes casos pode-se utilizar um eficiente mecanismo de 
mineração de dados, capaz de identificar padrões associativos de eventos e relações [BAR96] não 
previamente projetados pelos desenvolvedores destes sistemas.



3.6.1.2.Desenvolvimento Simplificado

Uma característica normalmente requerida em um EIS é a facilidade de prototipação.

A Internet tem sido um fenômeno que cresce e se populariza numa velocidade superior a que um 
executivo de nível médio é capaz de acompanhar. Esta velocidade de expansão está também diretamente 
relacionada a facilidade de implementação de sistemas de informações proporcionada pela união entre 
Banco de Dados e Internet/Intranet [WEB96]  lembrando muito a arquitetura de três camadas, descritas a 
seguir:

•                    numa camada inferior os Banco de Dados Transacionais;

•                    numa camada intermediária um Banco de Dados corporativo ou departamental; e 

•                    numa camada superior uma interface de uso amigável capaz de navegar, explorar, pesquisar 
e minerar a riqueza das informações em que se constituem os dados transacionais armazenados.

Estes dados transformam-se então em informações que atuam como matéria-prima de executivos 
tomando decisões para condução diária dos negócios da empresa.

3.6.1.3.Segurança

Normalmente quando implanta-se um EIS tem-se uma preocupação natural relativa a quem terá acesso às 
informações, definidas pelo executivo como sendo integrantes do grupo dos fatores críticos [ROC88] para 
o sucesso da organização.

As informações podem ser criptografadas com tamanha segurança. A tecnologia de prevenção contra 
invasores que foi inicialmente desenvolvida para a Internet também pode ser aplicada dentro das 
organizações nas Intranets garantindo assim sigilo absoluto através de senhas criptografadas para 
liberação de acesso às informações de um EIS corporativo, mesmo que este utilize como infra-estrutura 
de comunicação a própria internet, considerada misticamente por alguns a rede mais insegura do mundo.

3.7.            Sistemas Integrados de Gestão Empresarial
Os sistemas integrados de gestão empresarial podem ser apontados como sendo um dos caminhos mais 
eficientes para a integração dos dados transacionais das empresas.

O mundo do EIS está em franca mutação e além das ferramentas Internet/Intranet como alternativa às 
ferramentas clássicas de EIS, vemos também a incorporação do EIS dentro dos sistemas integrados de 
gestão empresarial.

Não é possível prever o futuro, mas pode-se perceber que o modelo atual de EIS está em transição ao 
mesmo tempo em que está sendo popularizado, e não raramente confundido, com conceitos da moda 
disseminados pelos vendedores de sistemas e equipamentos.

Frente a esta transição torna-se conveniente analisar ao aplicativos integrados como séria alternativa às 
ferramentas tradicionais de EIS.

3.7.1.      Gestão Empresarial

Um dos maiores benefícios advindo da utilização de sistemas integrados de gestão empresaria é a 
integração entre os diversos processos fabris, administrativos e financeiros eliminando redundâncias e 
incoerências comuns em organizações com sistemas transacionais projetados isoladamente e 



posteriormente interligados.

Em um sistema integrado de gestão empresarial observa-se que a visão gerencial de planejamento e 
controle penetra todos os processos e respectivas transações de informações, permitindo que as 
necessidades dos usuários de EIS não fiquem tão distantes das operações da empresa. Em função disto foi 
um passo natural a inclusão de módulos de EIS dentro dos sistemas integrados de gestão empresarial que 
deste modo deram um passo no escopo de atuação, indo além dos níveis operacionais e táticos, através 
dos sistemas transacionais e de informações gerenciais, alcançando também o nível estratégico através do 
EIS, que é essencialmente, ao menos nos conceitos clássicos [ROC88] [MEI94] [FRO93], um sistema 
voltado para o nível hierárquico mais elevado da organização.

Como a matéria-prima da decisão em sua essência é a informação, torna-se interessante distribuí-la entre 
um número maior de pessoas, o que também é possível através da adoção de sistemas integrados de 
gestão empresarial que incluem em seu projeto básico módulos de EIS, que por terem sido projetados em 
conjunto com os módulos gerenciais e transacionais, possuem uma maior integração com o modelo 
mental do executivo que define e orienta os processos da organização.

3.7.2.      Sistemas Integrados

Pode-se observar de forma marcante no final da década de 90, em grandes organizações, a implementação 
de sistemas integrados de gestão empresarial [MEI97].

Desde os primeiros passos da informatização das empresas [MEI90], que passam necessariamente pelos 
processos manuais e posteriormente pelos automatizados, tem-se como objetivo final a integração.

Pode-se observar que ao se implantar um EIS numa empresa que já está com um alto grau de 
automatização, mesmo com a integração de seus sistemas, não se possui armazenado nos banco de dados 
transacionais os elementos necessários para a produção da informação integrante do grupo dos fatores 
críticos de sucesso [ROC88] definidos pelos executivos da companhia. Isto pode ocorrer basicamente em 
função de dois fatores: o não envolvimento dos altos executivos no planejamento dos sistemas 
transacionais e a constante evolução das técnicas gerenciais que levam à novas necessidades de 
informação para a adequada condução dos negócios.

Com o uso de sistemas integrados que contemplam as necessidades de informação do executivo através 
do EIS, pode-se estruturar melhor as bases de dados, sendo o Data Warehouse, ao menos no presente, 
uma excelente solução para a estruturação do lado do servidor utilizando-se arquitetura client/server.

Outra tendência do final da década de 90 entre grandes empresas no desenvolvimento de EIS é a não 
utilização do acesso direto às bases de dados transacionais, utilizando-se hoje em dia bancos de dados 
intermediários, Data Warehouse, por exemplo, que permitem que o EIS seja alimentado pelas 
informações transacionais sem contudo acessá-las diretamente. Isto elimina um dos problemas mais 
comuns no EIS clássico que era justamente o tempo de resposta lento, que acabava algumas vezes por 
inviabilizar o uso do EIS pelo executivo.

Encontra-se uma corrente de desenvolvedores e fornecedores de EIS e DSS que consideram as planilhas 
de cálculo (exemplo Excel) uma fonte importante de dados, enquanto outros consideram extremamente 
vulneráveis devido a dependência artesanal de pessoas e a não integração totalmente dinâmica com os 
dados reais das operações da companhia, o que pode acabar por enfraquecer o impacto sobre os métodos 
de gestão das empresas e seus resultados.

Para as empresas que ainda não remodelaram seus processos, os pacotes integrados de gestão empresarial 
podem ser uma boa alternativa, lembrando-se entretanto que eles sozinhos não resolvem os problemas 
crônicos de empresas que não se profissionalizam com a visão de uma economia globalizada, tendo 
concorrentes talvez geograficamente distantes, mas comercialmente onipresentes através dos avanços das 
telecomunicações, destacando-se entre outros, a popularização da Internet, o uso cada vez mais freqüente 



de videoconferências e a intensa disseminação da telefonia convencional e celular.

Além disso observa-se também que a informática, telecomunicações e televisão convergem para uma 
unificação de proporções e efeitos ainda não totalmente previsíveis. Cable-modens – equipamentos 
semelhantes aos modens de computador, diferenciando-se apenas pelo fato de serem conectados ao cabo 
da companhia de TV a cabo ao invés da linha telefônica [WEB96b] podem vir a ser um eletrodoméstico 
tão comum, tanto em residências quanto em escritórios, como é hoje o vídeo cassete. Este será, talvez, o 
equipamento da informação que terá o lugar de destaque na sociedade digital e que pode despontar num 
futuro não muito distante, lembrando-se de que o valor essencial ainda está na relevância da informação e 
não no equipamento ou no meio que a transmite.



4.                  SISTEMAS DE APOIO ÀS CAIXAS 
POSTAIS
Este projeto visa o desenvolvimento de um EIS e foi escolhida a área comercial, tanto da telefonia fixa 
quanto da telefonia celular, de uma importante empresa de Telecomunicações, a CTBC Telecom.

4.1.            Apresentação do Caso
O Sistema de Apoio à Caixas Postais foi desenvolvido com o intuito de permitir um acompanhamento na 
evolução do uso do serviço de Caixas Postais pelos usuários da CTBC Telecom. Este acompanhamento se 
verifica através da análise de gráficos e relatórios de diversos modelos.

4.1.1.      Objetivo

Fornecer ao usuário final consultas rápidas e seguras que o auxiliem na tomada de decisões.

4.1.2.      Softwares Utilizados

•                    Focus Six for Windows - versão 6.13

•                    Focus EIS - versão 5.0,  produtos da IBI – Information Builders, INC.

4.2.            Análise e Desenvolvimento

4.2.1.      Fase de Análise

O Sistema buscou atender as necessidades da área em questão. Foram então feitas reuniões com os 
responsáveis por cada área para a discussão dos modelos de relatórios e gráficos.

4.2.2.      Fase de Desenvolvimento

Após a análise das necessidades do usuário, iniciou-se a construção das bases de dados, e posteriormente 
dos relatórios e gráficos utilizando a ferramenta Focus Six for Windows versão 6.13. O passo seguinte foi 
a migração dos relatórios e das bases para o ambiente do Focus EIS. 

4.2.3.      Fase de Implantação

Uma vez que sistemas em Focus não geram arquivos executáveis, verificou-se a necessidade de instalação 
do Focus Six for Windows, Focus EIS e SqlNet version 2.1 nas máquinas dos usuários, para em seguida 
iniciar a cópia do Sistema de Apoio à Caixas Postais. 

Coube ao usuário final a responsabilidade de importação das bases com os dados para os relatórios e 
gráficos uma vez ao mês. Foi também definido que o sistema permitiria no máximo 12 meses em sua base 
de dados e este faria a eliminação do mês mais antigo automaticamente.



4.2.4.      Fase de Suporte

Os usuários não tiveram nenhum problema no uso do Sistema, uma vez que sistema utilizando a cultura 
EIS é extremamente amigável e de fácil assimilação.

4.2.5.      Principais telas do Sistema de Apoio à Caixas Postais

Figura 4 -  Tela Inicial

Esta é a tela inicial do Sistema de Informações Executivas, que é constituído por vários módulos, dentre 
eles o que se refere à Caixas Postais. 
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 Figura 5 - Tela inicial do Módulo Caixas Postais

 

Esta tela apresenta ao usuário três opções de gráficos e relatórios (Quantidade de Caixas Postais, 
Quantidade de Mensagens e Receitas) e uma opção de Manutenção (mensal) da base de dados.
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 Figura 6 – Quantidade de Caixas Postais Inicializadas e Não Inicializadas

A tela acima apresenta relatório e gráficos com a quantidade de Caixas Postais Inicializadas e Não 
Inicializadas para todas as regionais da CTBC Telecom. Além disso, são mostrados gráficos ilustrativos 
com os valores do relatório.

 

Figura 7 – Quantidade de Mensagens Postadas e Acessadas

 

Já estes gráficos ilustram a situação da CTBC Telecom no que se refere a quantidade de Mensagens 
Postadas e Acessadas, com opções de escolha de Regional e de tipo de Telefonia (Fixa ou Celular).
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Figura 8 – Gráfico Comparativo de Receita em Intervalo de Tempo

 

O gráfico acima retrata a situação da CTBC Telecom num certo intervalo de tempo (escolhido pelo 
usuário) no tocante à receita gerada pelo serviço de Caixa Postal.

4.3.            Características de um EIS, em uso pela empresa: 
As adequadas características dos Sistemas de Informações Executivas - EIS, conforme a Companhia de 
Telefones do Brasil Central podem ser assim descritas:

•                    Ambiente amigável ao usuário final;

•                    Visualizações gráficas;

•                    Facilidade de navegação;

•                    “ Drill Down “ e “ Drill up “ - ver florestas e as árvores;

•                    Ambiente Windows;

•                    Videoconferência;

•                    Atualização em tempo real;

•                    Possibilidade de emissão de relatórios;

•                    Disponibilidade de simulações;
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•                    Consolidação;

•                    Possibilidades de consulta  “AD-HOC”;

4.4.            Benefícios de um EIS, em uso pela empresa
Conforme a empresa de telecomunicações – CTBC Telecom, os principais benefícios percebidos, podem 
ser assim descritos:

•                    O EIS é um poderoso veículo de informação;

•                    Torna possível a visualização de informações disponíveis nas bases de dados da empresa ou 
do ambiente externo;

•                    Possui capacidade de Drill-down, ou seja, aprofundamento em detalhes, de acordo com as 
necessidades do executivo; 

•                    Economia de tempo despendida em reuniões;

•                    Criação de transparência nos processos;

•                    Melhoria no fluxo de informações;

•                    Agilidade na tomada de decisões;

•                    Eliminação de redundâncias e incoerências;

•                    Ampliação do controle e acompanhamento de tarefas;

•                    Análise e avaliação de tendências;

•                    Confiabilidade das informações; e

•                    Unificação das informações.

4.5.            Dificuldades na Implementação
Algumas dificuldades na implementação de um EIS são identificadas, são elas:

•                    Distância entre o modelo e a realidade;

•                    Obtenção das informações desejadas;

•                    Resistência organizacional;

•                    Ambiente de negócios x sistemas;

•                    Administração do conflito “ gerencial x operacional “;

•                    Atrasos no cronograma;

•                    Orçamento disponível;



•                    Falta de objetivos empresariais claros;

•                    Domínio de ferramentas novas; e 

•                    outras dificuldades.

 



5.                  CONCLUSÕES
“ Administrar bem um negócio é administrar seu futuro, e administrar o futuro é administrar Informações 
“. [Fur94]

Atualmente o domínio da informação é um fator determinante para a competitividade entre as empresas. 
A necessidade de dados precisos e coerentes fez com que surgissem os Sistemas de Informações ao 
Executivo, também habitualmente chamados de EIS – Executive Information Systems.

O aumento da competitividade no mercado atual e a necessidade que o executivo tem de adequar-se 
rapidamente às mudanças que ocorrem no dia a dia, não permitem mais que organizações, de qualquer 
porte, continuem considerando a Tecnologia da Informação e a disseminação de informações (S.I), como 
assunto apenas para profissionais da área de sistemas.

O desenvolvimento do EIS significa um marco em termos de integração entre distintos sistemas de 
informação e entre distintas tecnologias.

EIS é uma solução em termos de informática que disponibiliza informações corporativas e estratégicas 
para os decisores de uma organização, de forma a otimizar sua habilidade para tomar decisões de 
negócios importantes. Em outras palavras, o objetivo mais importante de um EIS é otimizar o 
desempenho de uma organização. A aplicação EIS bem projetada deve causar efeito positivo substancial 
sobre esse desempenho. Para tanto, alguns cuidados são relacionados abaixo:

•                    mapeamento claro e objetivo das fontes ou origens das informações, como forma de 
somente incluir no sistema aquelas disponíveis e atualizáveis na periodicidade estabelecida, tornando-o 
confiável;

•                    adequação entre o tipo de gráfico, ou qualquer outro recurso gráfico, e o tipo de informação 
que se quer representar;

Observa-se a facilidade e a rapidez no acesso às informações, seja pelo caráter amigável do sistema, seja 
pela integração de informações antes dispersas em vários sistemas ou papel. Obviamente, esse resultado 
depende de bom trabalho preliminar de mapeamento das informações relevantes, assim como, na 
continuidade do processo, de constante e correta atualização das bases de dados.

De acordo com a tecnologia EIS utilizada no desenvolvimento do Sistema de Apoio às Caixas Postais, o 
executivo não precisa ter nenhum conhecimento de informática, pois todas as informações que ele 
necessita poderão ser acessadas num clicar do mouse.

As combinações de textos, tabelas, gráficos, desenhos e imagens permitem análises imediatas e 
dinâmicas, sem defasagem de informações.

As informações contidas em um EIS podem ser não somente no nível sintético, mas também no nível 
analítico, possibilitando maior agilidade e segurança no processo decisório.

Um grande benefício de um EIS é a possibilidade de acesso às informações já existentes na empresa, sem 
a necessidade de se criar bases específicas para a sua utilização. O EIS irá “buscar “ a informação onde 
quer que ela esteja. Enfim são inúmeros recursos agilizando as decisões, sem perda de tempo e com todos 
os arquivos ao alcance dos dedos.

Em um cenário de globalização e intensa competitividade, no qual as empresas passam por 
transformações organizacionais e tecnológicas em ritmo acelerado, pode-se observar uma nova e grande 
revolução tecnológica chamada de Internet. As ferramentas que foram desenvolvidas para viabilizar esta 
nova onda de mudanças já estão sendo incorporadas ao dia a dia das organizações através das chamadas 



Intranets.

Por meio da estruturação de páginas eletrônicas informativas, conectadas aos bancos de dados 
transacionais corporativos, pode-se obter os resultados típicos de um EIS com uma facilidade de 
implementação e utilização muito simplificadas e com custos muito menores que os habituais para este 
tipo de projeto. Merece destaque o fato de que este tipo de ferramenta possibilita uma interface visual 
padronizada e única para o usuário comunicar-se com o computador.

Outro ponto relevante é o advento dos sistemas integrados de gestão empresarial que apresentam o EIS 
incorporado ao produto, dispensando-se desta forma a contratação ou desenvolvimento de um outro 
sistema, para depois ser conectado dinamicamente ou através de rotinas de importação, exportação ou 
conversão para um banco de dados intermediário estranho ao processo como um todo.

Este tipo de integração do EIS com sistemas integrados de gestão empresarial vem equacionar um dos 
grandes desafios da implementação de sistemas voltados para executivos de topo, que é a coleta dos 
dados para alimentar o EIS de modo que não ocorram divergências quanto ao conteúdo ou interpretação 
das informações.

Desta forma observa-se uma forte tendência de desaparecimento dos pacotes de EIS que podem ser 
substituídos ou por ferramentas que inicialmente foram desenvolvidas para a Internet/Intranet, ou pelos 
sistemas integrados de gestão empresarial que num primeiro momento objetivam substituir sistemas 
transacionais de modo a integrá-los.

Novas mudanças nos padrões organizacionais e constantes inovações tecnológicas estão começando a 
desenhar um novo futuro para este tipo de sistema que objetiva fornecer aos executivos com informações 
qualificadas, selecionadas e consolidadas, consideradas por eles como sendo componentes críticos na 
condução estratégica dos negócios.

No final da década de 90 pode-se notar a popularização da Internet/Intranet e dos Sistemas Integrados de 
Gestão Empresarial influenciando os rumos da expansão do EIS dentro das organizações.

Hoje em dia, administrar um negócio não é tão simples quanto parece, principalmente se não tiver em 
mãos informações sólidas e seguras.
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