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RESUMO

O cenário atual encontrado em muitas empresas é esse: conhecimento

organizacional centralizado em poucos colaboradores, processos comprometidos e

dados sem processamento adequado que não geram valor algum. A tecnologia da

informação (TI) deve estar alinhada dentro da organização e apoiá-la na

estruturação do seu capital intelectual, através dos sistemas de apoio a gestão de

conhecimento. Esses sistemas devem ser ferramentas facilitadoras e permitir a

criação, retenção e recuperação do conhecimento. A inteligência competitiva é

responsável por reunir informações e realizar o monitoramento dos concorrentes. A

análise do concorrente é de total importância para o planejamento estratégico da

empresa. O uso de Business Intelligence (BI) e a sua correta aplicação contribui

para a captação dos dados e a sua transformação em informação relevante. O BI

permite a rápida análise dessas informações e reduz o tempo de tomada de decisão,

o que torna as empresas mais competitivas frente aos seus concorrentes.

Palavras-chave: Business Intelligence. BI. Capital Intelectual.

Gestão de Conhecimento. Inteligência Competitiva.

Tecnologia da Informação.



ABSTRACT

Currently, the scenario encountered in various companies is the following:

organizational knowledge concentrated in few personnel, compromised process and

deficiency of data processing, disregarding any beneficial value to the company.

Information Technology (IT) should be linked within the organization and support its

intellectual capital structure through knowledge management support systems.

These systems should be used as tools to facilitate innovation and allow creation,

retention and knowledge recovery. Competitive intelligence is responsible for

gathering information and monitoring competitors. Among the actions of extreme

importance for the company’s strategic planning is evaluating competitors. The use

of Business Intelligence (BI) and its suitable application provide data capturing,

transforming such data in relevant information for the company. BI allows for rapid

analysis of information as well as reduces the timeframe of decision making process,

turning companies much more competitive in comparison to their competitors.

Keywords: Business Intelligence. BI. Intellectual Capital. Knowledge

Management. Competitive Intelligence. Information Technology.
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1. INTRODUÇÃO

O avanço da tecnologia da informação possibilitou às empresas inúmeras

vantagens: da divulgação do produto/marca na internet aumentando o número de

novos consumidores até a aceitação do produto no mercado através do

monitoramento nos sites de redes sociais.

Através disso, as empresas adquirem informações cadastrais, referentes aos

produtos, fornecedores, pesquisas de satisfação do consumidor, armazenando

muitos dados que ficam perdidos se não houver um acompanhamento e um

gerenciamento desses dados.

As empresas precisam obter informações de forma prática e eficiente para

alavancarem seus negócios e se manterem competitivas no mercado. Os dados

armazenados em sistemas, banco de dados e planilhas eletrônicas de nada servem

para auxiliar a empresa em uma tomada de decisão estratégica se não forem

transformados em informação útil.

O desafio é: Como extrair informação a partir de tantas fontes de dados? Para

solucionar esse problema, podemos aplicar as técnicas de Business Intelligence. A

Inteligência Empresarial, ou Business Intelligence, é um termo do Gartner Group. O

conceito surgiu na década de 80 e descreve as habilidades das corporações para

acessar dados e explorar as informações “[...] analisando-as e desenvolvendo

percepções e entendimentos a seu respeito, o que as permite incrementar e tornar

mais pautada em informações a tomada de decisão.”.

O Gartner Group é uma empresa de consultoria americana fundada em 1979

e tem como objetivo entregar conhecimento relacionado à tecnologia para que seus

clientes tomem a decisão correta, todos os dias.

BARBIERI (2001, p.34) explica que:

O objetivo maior da técnica de BI nesse contexto está na definição de

regras e técnicas na formatação adequada nos volumes de dados visando

transformá-los em depósitos estruturado de informação, independente de

sua origem.

Os dados poderão vir das técnicas emergentes de garimpo de informações

via CI (Inteligência competitiva), onde amplas fontes conceituais como KMS

(Gerência de conhecimento).
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Este trabalho tem como objetivo mostrar como a organização das

informações e a documentação dos processos são importantes nas tomadas de

decisão da empresa.

Analisar e estruturar os dados através da utilização dos conceitos principais

de BI (Data Warehouse, Data Marts e OLAP) para que esses dados possam ser

utilizados de maneira mais rápida e objetiva pelas camadas decisórias da

organização.

As empresas não podem simplesmente acumular dados em seus sistemas de

informação sem que esses dados não possam ser aproveitados por vários grupos

dentro da organização.

E pretende mostrar como a correta utilização dos conceitos de Business

Intelligence pode auxiliar as empresas na estruturação dos seus dados e processos

de forma a torná-los informação competitiva.

As metodologias utilizadas neste projeto são: pesquisa bibliográfica através

da coleta de informações a partir de material publicado, principalmente em

documentos científicos e o levantamento documental de material que não recebeu

tratamento analítico podem receber outras interpretações (relatórios de empresas,

tabelas, figuras, entre outros).

O trabalho foi estruturado da seguinte forma:

Capítulo 1 é a Introdução e são apresentados os objetivos, a

contextualização, justificativa, metodologia e a estrutura do trabalho.

Capítulo 2 são apresentados os conceitos de Business Intelligence e como

eles devem ser aplicados dentro da empresa.

Capítulo 3 Ferramentas de BI mostrará um levantamento com as principais

ferramentas de BI utilizadas pelo mercado.

Capítulo 4 BI e as Redes Sociais abordam como as redes sociais influenciam

na tomada de decisão das empresas e a importância do seu monitoramento.

Capítulo 5 Gestão de Conhecimento mostra a importância do mapeamento

dos processos e a unificação de informações em um ambiente acessível a todos

dentro da organização.

Capítulo 6 apresenta a Conclusão do trabalho.
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2. CONCEITOS

Antes tínhamos pilhas e pilhas de papéis armazenados em arquivos

gigantescos, milhares de dados que analisados, poderiam gerar informações

preciosas para a organização.

Hoje, o avanço tecnológico permitiu que esses arquivos gigantescos fossem

substituídos por planilhas, sistemas ERP’s e sistemas legados. O repositório dos

dados mudou, mas a quantidade de informações dispersas continua a mesma.

“Estudos mundiais da IDC mostram que 56% das organizações possuem de 2 a 9

sistemas de fontes de dados, e 20% possuem de 10 a 24.” (COMPUTERWORLD,

2011).

Unificar e analisar todos os dados de forma a extrair informações em tempo

hábil, dinamizar a tomada de decisão e garantir assim vantagens competitivas sobre

os concorrentes esse é o grande desafio das organizações.

A tecnologia da informação deve estar alinhada ao processo de negócios e

possibilitar a unificação desses dados em seus diversos sistemas de forma que, a

análise dessas informações seja realizada de forma rápida sem comprometer a

tomada de decisão.

“O processo de BI baseia-se na transformação de dados em informações,

depois em decisões e finalmente ações” (TURBAN; SHARDA; ARONSON; KING,

2009, p. 27).

O BI é um termo recente que substituiu o anterior: sistemas de suporte à

decisão. Ele surge como uma solução para a estruturação dos dados e unificação

das informações, além de possibilitar uma melhor gestão do conhecimento, a

redução de tempo na emissão de relatórios, a redução de custo e a melhoria nos

processos de negócios.

Possui quatro grandes componentes: data warehouse, análise de negócios,

fundamentos para análise de dados (data mining / BPM) e interface com o usuário.

A finalidade do uso do BI é transformar uma grande quantidade de dados em

depósitos estruturados de dados independente da sua origem.
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2.1.MODELAGEM RELACIONAL X MODELAGEM DIMENSIONAL

A modelagem de dados considerada a abordagem tradicional de dados,

sempre foi de grande utilidade na formatação de estruturas, mas se tornou obsoleta

para os procedimentos demandados pela ótica dimensional devido aos rigores das

regras de normalização.

Já a modelagem dimensional de dados, consiste em modificar a ordem de

distribuição dos campos entre as tabelas de forma que os dados estarão em uma

estrutura estelar. Nessa estrutura, várias tabelas de entrada estão se relacionando

com poucas de informação.

A modelagem dimensional é obtida através dos seguintes esquemas:

Esquema em Estrela (Star Schema): não recomenda a normalização das

tabelas dimensão.
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A figura 1 mostra o modelo em esquema estrela:

Figura 1 - Esquema em estrela
Fonte: SANTOS E RAMOS (2009, p.82)

Esquema em Floco de Neve (Snowflake): recomenda a normalização das

tabelas dimensão. A figura 2 mostra o modelo em esquema floco de neve:

Figura 2 - Esquema em floco de neve
Fonte: SANTOS E RAMOS (2009, p.85)

O esquema em estrela e o esquema em floco de neve são iguais em termos

de conteúdo de dados que suportam. A diferença entre os dois é que o esquema em

floco de neve apresenta uma estrutura mais complexa.
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Se comparado ao modelo relacional, o modelo dimensional é mais leve, mas

pode se tornar mais complexo quando novas extensões são adicionadas. A tabela 1

mostra uma comparação entre os dois modelos:

Modelo Dimensional Modelo Relacional - E/R

Padrão de Estrutura mais fácil e intuitiva Modelo mais complexo

Anterior ao MER, anos 60 Ênfase nos Bancos de Dados Relacionais,

anos 70

Tabelas Fato e tabelas Dimensão Tabelas que representam Dados e

Relacionamentos

Tabelas Fato são o núcleo - normalizadas Todas as tabelas são comumente

normalizadas

Tabelas Dimensão são os pontos de

entrada

As tabelas são indistintamente acessadas e

de filtro inicial

Tabelas Dimensão opcionalmente

normalizada

Todas as tabelas são comumente

normalizadas

Modelo mais facilmente “joined” Maior dificuldade de “join” pelo número

maior de tabelas

Leitura mais fácil do modelo por usuários

não especializados

Maior dificuldade de leitura pelo usuário

não especializado

Tabela 1 - Comparação entre modelo Relacional - E/R e modelo Dimensional
Fonte: Adaptado de BARBIERI (2001, p. 38)

“O produto final da modelagem dimensional é a produção de um modelo

conceitual dimensional, formado por tabelas fato e tabelas dimensão” Barbieri (2001,

p.81).

As tabelas de dimensão permitem a análise das tabelas fato e respondem as

questões: quem, quando, onde e porquê. São normalmente tabelas não

normalizadas. Representam as entidades de negócios, constituem as estruturas de

entrada e armazenam informações.

As tabelas fato armazenam medidas numéricas, podendo armazenar uma ou

mais medidas. Essas medidas são os valores objetos da análise dimensional.

Constituem os componentes principais dos modelos multidimensionais.
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2.2.DATA WAREHOUSE

Data Warehouse é um banco de dados mantido de forma autônoma em

relação às bases de dados da organização. A tabela 2 mostra as principais

diferenças entre um Data Warehouse e uma base de dados operacional:

Base de dados Operacional Data Warehouse

Objectivos Operacionais Registro histórico

Acessos de leitura / escrita Acesso só leitura

Acesso por transacções predefinidas Acesso por questões ad-hoc e relatórios

periódicos

Acesso a poucos registros de cada vez Acesso a muitos registros de cada vez

Dados actualizados em tempo real Carregamentos periódicos de mais dados

Estrutura optimizada para actualizações Estrutura optimizada para processamento

de questões

Tabela 2 - Bases de dados operacionais vs.Data Warehouses
Fonte: Adaptado de SANTOS E RAMOS (2009, p. 79)

2.2.1. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Segundo Inmon (2005 apud TURBAN et al., 2009), as características

principais de um Data Warehouse são:

 Orientado por assunto: Dados organizados pelos principais assuntos

da organização. Visa à análise dos dados para a tomada de decisão.

 Integrado: Construído através de diversas fontes de dados. A

consistência dos dados é garantida através de técnicas de limpeza e

integração dos dados.

 Catalogado temporalmente: Fornece informações sob uma perspectiva

histórica. Armazena dados de um período de tempo (de 5 a 10 anos).

 Não volátil: Após o carregamento dos dados, os mesmos não podem

ser alterados ou eliminados.

Durante a implantação do Data Warehouse, é a empresa que deve identificar

qual a arquitetura que melhor se adapta as suas necessidades.
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A carga de um Data Warehouse é feito através de ferramentas de ETL

(Extraction, Transformation, Loading). Através dessas ferramentas os dados são

homogeneizados, limpos e carregados para o Data Warehouse.

O processo é ilustrado na figura 3:

Figura 3 - Estrutura e visualizações do Data Warehouse
Fonte: TURBAN; SHARDA; ARONSON; KING (2009, p.61)

2.2.2. COMPONENTES DE UM PROCESSO DE DATA WAREHOUSE

Um processo de Data Warehouse é composto pelos seguintes componentes

segundo Turban e outros (2009):

 Fontes de dados: Dados obtidos de múltiplos sistemas;

 Extração de dados: Dados extraídos através de um software de ETL;

 Carregamentos dos dados: Os dados são armazenados em uma

área de preparação, e após serem limpos são carregados no Data

Warehouse;

 Banco de dados Abrangente: É basicamente o Data Warehouse,

provê análise das decisões fornecendo informações de várias fontes de

dados;
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 Metadados: Informações sobre os dados incluem programas para

organizar resumos dos dados;

 Ferramentas de Middleware: São ferramentas que permitem acesso

ao Data Warehouse através de aplicações front-end Data Mining,

OLAP e ferramentas de relatórios e visualização de dados, além de

permitir consultas SQL.

2.2.3. EXPLORAÇÃO DO DATA WAREHOUSE

O Data Warehouse pode ser explorado de diversas formas, sendo a mais

comum através de OLAP (Online Analytical Processing) que permite a criação de

cubos.

Os cubos permitem analisar os dados das tabelas de fatos pelas suas

diferentes dimensões.

Os servidores OLAP realizam a análise multidimensional dos dados através

de um repositório de dados. Segundo Santos e Ramos (2009), os servidores OLAP

podem ser do tipo:

 ROLAP (Relational OLAP): Utilizam bases de dados relacionais para

armazenar e gerir os dados. Usados em dados que apresentam grande

número de atributos e não podem ser colocados em uma estrutura de

cubos;

 MOLAP (Multidimensional OLAP): Utiliza base de dados

multidimensionais para armazenamento dos dados. Os dados são

organizados em uma estrutura de cubos e suas consultas são mais

rápidas, pois a consolidação e todos os cálculos já foram realizados;

 HOLAP (Hybrid OLAP): É uma combinação da tecnologia ROLAP e

MOLAP.

Diferentes operações OLAP podem ser executadas sobre os cubos. As

operações disponíveis para a manipulação dos cubos são:
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 Drill-down: Permite navegar de dados generalizados para dados mais

detalhados;

 Roll-up: Agrega os dados visualizados no cubo utilizando uma

hierarquia, é a operação oposta ao drill-down;

 Slice and dice: Restringe a informação a ser visualizada utilizando o

corte e (slice) selecionando um subconjunto de dados do cubo e a

redução (dice) que permite definir um subcubo;

 Pivot (Rotate): Disponibiliza uma representação alternativa dos dados

através da alteração dos eixos de visualização.

A figura 4 ilustra um exemplo das operações de manipulação de cubo:

Figura 4 - Exemplos de operações de manipulação de cubos
Fonte: SANTOS E RAMOS (2009, p.97)
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2.3.DATA MINING

Para Serra (2009), o data mining é uma técnica que permite vasculhar bases

de dados gigantescas em busca de informações. Essas informações ajudam as

organizações, por exemplo, a conhecer melhor os seus consumidores, o que

pensam, como se comportam, ajuda a entender melhor o mercado e a analisar a

concorrência.

Segundo Nemati e Barko (2001, apud TURBAN et al., 2009, p. 155), existem

três modelos para identificar padrões em dados:

 Modelos simples: consistem em consultas baseadas em SQL, OLAP

e o raciocínio humano;

 Modelos intermediários: utilizam regressão, árvores de decisão e

agrupamentos;

 Modelos complexos: consistem na utilização de redes neurais e outra

indução de regra.

A figura 5 descreve as funções de data mining:

Figura 5 - Funções de data mining, algoritmos e exemplos de aplicação
Fonte: TURBAN; SHARDA; ARONSON; KING (2009, p.157)

As ferramentas de data mining podem ser combinadas com planilhas e outras

ferramentas.
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2.4.DATA MART

De acordo com Serra (2009), o data mart é criado para atender necessidades

específicas de uma área e apoiá-la na tomada de decisão. A implementação do data

mart leva menos tempo e seu custo não é alto se comparado a implantação do data

warehouse.

Para Turban e outros (2009), o data mart pode ser classificado como

dependente ou independente:

 Dependente: quando é criado a partir do data warehouse;

 Independente: é um warehouse pequeno e sua fonte de dados não é

um data warehouse.

As principais diferenças entre um data mart e um data warehouse, são

apenas em relação ao tamanho e ao escopo do problema.

2.5. INFORMAÇÃO OPERACIONAL E INFORMAÇÃO GERENCIAL

De acordo com Serra (2002), cada nível de gerência necessita de um tipo de

informação. A informação de nível operacional é a informação gerada por qualquer

sistema, e tem por finalidade permitir que uma operação continue sendo executada

dentro do ciclo operacional da empresa. A informação de nível gerencial são as que

apoiam o processo de tomada de decisão. A alta administração necessita de

informações que possibilitem avaliar a eficiência e os resultados das operações da

empresa.

O nível intermediário de gerência necessita de informações que lhe permitam

controlar suas áreas específicas. A informação para satisfazer as necessidades

precisa preencher três requisitos:

 Forma: conteúdo, apresentação e confiabilidade;

 Idade: tempo de existência da informação;

 Frequência: periodicidade que a informação é produzida.

Muitas empresas não sabem distinguir uma informação operacional de uma

informação gerencial e desconhecem as informações de que necessitam, sendo que
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muitas vezes não sabem onde buscá-las. O uso de BI com base em uma

abordagem pouco criteriosa pode gerar outro problema: a superabundância de

informações irrelevantes.

Serra (2002), menciona que a qualidade das informações dependerá do

trabalho conjunto dos especialistas em sistemas e da alta gerência.

2.6. INTELIGÊNCIA COMPETITIVA

O uso de iniciativas de BI faz com que a inteligência competitiva esteja de

certa forma ligada aos seus conceitos. A inteligência competitiva ou CI monitora os

concorrentes e reúne material sobre as suas atividades recentes.

Essas informações são coletadas em fontes comuns, como documentos

públicos, transcrições judiciais, etc. A análise do concorrente é de fundamental

importância para o planejamento estratégico da organização.

“Informações sobre os concorrentes podem significar a diferença entre ganhar

ou perder uma batalha de negócios” TURBAN; SHARDA; ARONSON; KING (2009,

p. 135).

A internet se tornou uma grande aliada no monitoramento de informações dos

concorrentes. A quantidade de informações que trafegam na rede relacionada a

preço, produto, serviço e abordagem de marketing tem grande interesse corporativo.

Não basta apenas colher informações dos concorrentes, é preciso analisá-las

e interpretá-las. Para essas atividades, podemos utilizar as ferramentas de BI.

Turban, Sharda, Aronson e King (2008, p.136) citam um exemplo prático da

J.P. Morgan Chase (Nova Iorque), eles utilizam um data mining para controlar as

diversas fontes de informação com o objetivo de determinar um possível impacto da

informação para o banco, setor e os clientes.

Outra forma de obtenção de informações corporativas é a espionagem

industrial. Muitos espiões corporativos estão em alguns setores em busca de planos

de marketing, análise de custo, produtos/serviços e planos estratégicos.
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A espionagem corporativa é um meio ilícito e não faz parte da inteligência

competitiva, que utiliza de meios legais e éticos para a obtenção de informações.
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3. FERRAMENTAS DE BI

O Gartner publicou em fevereiro desse ano um artigo intitulado Magic

Quadrant for Business Intelligence Platforms, onde classifica os principais softwares

que devem ser considerados pelas organizações interessadas em implementar

soluções de Business Intelligence. A figura 6 mostra as empresas líderes na

plataforma de BI segundo o artigo:

Figura 6 - Empresas líderes na plataforma de BI
Fonte: Microstrategy (s. d)

Podemos dividir a arquitetura de BI em três camadas: ferramentas de

extração de dados (ETL), armazenamento dos dados (Data Warehouse) e

visualização e análise (Reports e Dashboards).

A arquitetura de BI pode ter mais ou menos camadas, dependendo da

solução implementada e das necessidades/soluções de cada empresa ou negócio.

3.1.ETL

As ferramentas de ETL são responsáveis pela extração de dados de diversas

fontes e pela carga nos Data Warehouse.

Podemos citar algumas das ferramentas mais utilizadas no mercado

atualmente:
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SSIS - SQL Server Integration Services: é uma poderosa ferramenta de

integração da Microsoft, com uma interface gráfica e amigável, que facilita o

aprendizado e o desenvolvimento de processos simples até extrações

extremamente complexas.

A figura 7 apresenta a interface do SSIS:

Figura 7 - Interface do SSIS
Fonte: Msdn (s. d)
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3.2.DATA WAREHOUSE

Vejamos um exemplo de Data Warehouse do tipo estrela visualizado pela

ferramenta SSAS:

Figura 8 - Exemplo de Data Warehouse do tipo estrela visualizado pelo SSAS
Fonte: Programming4US (s. d)
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3.3.VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE

SSAS - SQL Server Analysis Services é o banco multidimensional da

Microsoft, que é totalmente integrado com o banco de dados Engine, mas pode ter

como origem vários tipos de base de dados (Data Source).

A performance é outro fator de destaque, pois o SSAS pode criar cubos

ROLAP, OLAP, e HOLAP, sendo que o desenvolvedor decidirá o melhor tipo a ser

criado.

Seguindo os padrões Microsoft, essa ferramenta é totalmente gráfica e

amigável, permitindo que os modelos sejam criados a partir de cliques do mouse, ou

a partir de scprits que também são gerados por ela, caso seja necessário.

Os cubos criados podem ter até cerca de 2 bilhões de combinações, o que é

muito importante a se considerar, pois muitas dimensões podem ser necessárias

para analisar os indicadores chave do negócio.

A figura 9 mostra o designer de consulta gráfica do SSAS usado com tabelas:

Figura 9 - Designer de consulta gráfica usado com tabelas
Fonte: Microsoft (s. d)
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4. BI E AS REDES SOCIAIS

O site Mídia social - www.midiasocial.com.br, define o termo mídia social

(Social Media), como sendo o uso do meio eletrônico para interação entre pessoas.

Através dos sistemas de relacionamentos digitais é gerada uma interação social de

compartilhamento de experiências. Atualmente, é raro nos depararmos com uma

pessoa que possua acesso a internet e não faça parte de qualquer rede social.

Segundo notícia publicada no site do The Wall Street Journal, os internautas

gastaram por mês de 6 a 7 horas navegando no site Facebook no período de

setembro a janeiro. A figura 10 ilustra a média de tempo gasto em cada visita a uma

rede social em janeiro:

Figura 10 - Média de tempo por visita às redes sociais em janeiro
Fonte: The Wall Street Journal (s. d)

Um novo tipo de consumidor está surgindo segundo o artigo publicado no site

WebInsider, esse novo consumidor assume papel de influenciador nas escolhas e



31

obtenção de consumo. Ele passa a publicar abertamente todo o tipo de informação,

dados pessoais, de trabalho e preferências.

“Essas informações coletadas de forma pública e utilizadas perante uma

eficaz política de privacidade, servem para enriquecer ainda mais as eficientes

bases de dados corporativas com informações de hábitos e comportamentos.”

WebInsider (2012).

4.1.BIG DATA

De acordo com o site IBM - www.ibm.com/br/pt/, no dia a dia a sociedade

gera cerca de 15 petabytes de informações relacionadas a clientes, fornecedores,

mídias sociais, operações comerciais e financeiras.

O desafio é capturar, manusear e analisar esses dados, e para atender a

essa necessidade surge o Big Data.

“O termo Big Data se refere ao banco de dados de tamanho significamente

maior que os que usualmente conhecemos.” IBM (2011).

O Big Data vem se mostrando como um fator diferenciador no cenário de

negócios, o grande volume de dados suportado e a velocidade no tratamento

analítico que em alguns casos é realizado em tempo real são as principais

vantagens.

O artigo ainda faz uma comparação entre um Data Warehouse tradicional,

onde são registrados somente operações efetuadas pela empresas e o Big Data,

que pode registrar informações não estruturadas e entregá-las de forma a gerar um

volume abrangente de informação e permitir a empresa tomar decisões mais

baseadas em fatos e não apenas em amostragem e interação.

O Big Data ainda enfrenta alguns desafios, e um deles é a tecnologia para

manusear rapidamente os dados.

Dentre as tecnologias que estão aparecendo para realizar o tratamento de

grandes volumes de dados está a Stream computing.
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No modelo de data mining tradicional uma empresa filtra dados dos seus

vários sistemas e após criar um data warehouse, dispara “queries”. Na

prática faz se a garimpagem de dados estáticos, que não refletem o

momento, mas sim o contexto de hora, dia ou mesmo semanas atrás. Com

stream computing essa garimpagem é feita em tempo real. IBM (2011).

O cenário é animador, mas ainda exige esforços da TI e grande capacidade

de adaptação e implementação efetiva do Social CRM, Social BI e os demais

sistemas corporativos para que se tornem mais eficientes.

4.2.AS EMPRESAS NAS REDES SOCIAIS

As empresas já entenderam a necessidade de estarem e monitorarem as

redes sociais. Elas permitem o compartilhamento de notícias e informações por

qualquer pessoa.

O seu monitoramento possibilita as empresas conhecer melhor o seu

consumidor, e avaliar a repercussão da sua marca ou produto, além de apoiarem as

áreas de marketing e vendas.

Pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Inteligência de Mercado

Ibramerc, mostra que a maioria das empresas adotou o uso das redes sociais como

ferramenta de apoio. O uso das redes sociais como ferramenta, é um canal barato e

inovador.

O Facebook tem sido a ferramenta mais utilizada pelas empresas como forma

de aprimorar os negócios de B2C.
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A figura 11 representa um gráfico com as principais redes sociais utilizadas

como ferramenta de apoio dos negócios:

Figura 11 - Mídias sociais utilizadas como ferramenta de apoio aos negócios
Fonte: Ibramerc (s. d)

O objetivo do uso das redes sociais é estreitar o laço com o cliente, prover

informação e entender o mercado, além de realizar o monitoramento da sua marca.

As áreas de marketing, inteligência de mercado, comercial e pós venda são

as áreas que mais interagem com a ferramenta.

A pesquisa também mostra através da figura 12 qual é a real intenção das

empresas com o uso das mídias sociais:

Figura 12 - Intenção das empresas com o uso das mídias sociais
Fonte: Ibramerc (s. d)
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5. GESTÃO DE CONHECIMENTO

“A gestão de conhecimento foca a necessidade de expor os membros da

organização à informação interna e externa que possa ser útil ao processo de

decisão. (RAMOS; SANTOS, 2009, p. 11)”.

O que é conhecimento? Para Davenport e Prusak (1999, p.5), o

conhecimento não é dado nem informação. Ele associa o sucesso ou o fracasso

organizacional justamente por não saberem diferenciar o que precisamos: dados,

informação ou conhecimento. A importância de entender cada um desses elementos

é para garantir os resultados desejados no trabalho ligado ao conhecimento.

5.1.CONHECIMENTO, DADOS E INFORMAÇÃO

De acordo com os autores Davenport e Prusak (1999, p. 2), podemos definir:

 Conhecimento: É uma mistura de experiências, valores, informação

contextual e que proporciona novas experiências e informações;

 Dados: como um conjunto de fatos distintos e objetivos. É a matéria

prima para a criação da informação. Nada dizem sobre a própria

importância ou irrelevância;

 Informação: É a transformação dos dados em informação agregando

valor. A informação está organizada para alguma finalidade e deve

fazer sentido para o seu receptor.

Métodos importantes para a transformação dos dados segundo Davenport e

Prusak (1999, p.5):

Contextualização: sabemos a finalidade dos dados coletados.

Categorização: conhecemos as unidades de análise ou os componentes

essenciais dos dados.

Cálculo: os dados podem ser analisados matemática ou estatisticamente.

Correção: os erros são eliminados dos dados.

Condensação: os dados podem ser resumidos para uma forma mais

concisa.
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Na visão de Santos e Ramos (2009, p.9), por mais completa que uma

informação possa ser, se essa informação for direcionada à pessoas que não

saibam interpretá-las essa informação não produzirá nenhum conhecimento. O

conhecimento que os indivíduos possuem, pode ser exteriorizado e armazenado.

A gestão do conhecimento deve assegurar que esse conhecimento seja

armazenado, encontrar meios de explicitação e sistematização do conhecimento

individual e disponibilizá-lo para toda a organização.

Davenport e Prusak (1999, p.7), afirmam que as atividades criadoras de

conhecimento tem lugar dentro dos seres humanos e entre eles, e através de

mensagens de rotinas organizacionais obtemos o conhecimento de indivíduos.

5.2.TIPOS DE CONHECIMENTO

O conhecimento tácito de acordo com Davenport e Prusak (1999, p.6), é

adquirido ao longo de um período de tempo e é quase impossível de ser reproduzido

num documento. Eles enfatizam que alguns tipos de conhecimento não podem ser

representados fora da mente humana.

O processo de codificação do conhecimento tácito nas organizações é

limitado a localizar alguém que possua o conhecimento e encaminhar o interessado

para aquela pessoa. De qualquer forma o conhecimento tácito precisa ser mapeado,

e esse mapeamento não pode ser apenas o direcionamento para uma pessoa que

possui o conhecimento.

O conhecimento não pode ficar centralizado em uma pessoa e limitado ao seu

tempo disponível para realizar o compartilhamento, esse problema ameaça o valor

do capital do conhecimento na organização.

Uma forma de externar o conhecimento tácito para Davenport e Prusak (2009,

p.101), é transformar esse conhecimento em produtos ou serviços da empresa de

forma que os portadores do conhecimento desenvolvam processos ou produtos que

contenham parte do que sabem.
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O conhecimento implícito é independente daquele que o desenvolveu e tem

estabilidade organizacional, ou seja, um especialista pode sair da empresa sem

causar nenhum impacto no processo ou na base de conhecimento implícito da

empresa.

Na tabela 3 Santos e Ramos (2009, p.13) apresentam os tipos de

conhecimento:

Tipos de Conhecimento Definição

Tácito Conhecimento que os indivíduos ou grupos possuem, mas não
lhes é acessível de forma consciente. Este conhecimento é

adquirido no esforço de compreender, por processos que não são
diretamente controlados por quem aprende.

Implícito Conhecimento que os indivíduos ou grupo possuem, que influencia
a sua acção e raciocínio e que é partilhado pela cultura e

experiência colectiva, mas que ainda não foi explicitado de forma a
trazê-lo para o consciente individual ou colectivo.

Explícito Conhecimento que foi explicitado e, portanto, trazido para um nível
consciente. Desta forma, não só a pessoa ou o grupo reconhece

possuir determinado conhecimento, como poderá convencer
outros de que é assim.

Social Conhecimento partilhado pelo grupo, quer de forma consciente
quer não consciente. Define como o grupo se reconhece a si e aos

outros e como atribui significado à sua acção conjunta.

Declarativo Conhecimento acerca de algo

Procedimental Know-How. Conhecimento técnico sobre como realizar
determinada tarefa.

Causal Conhecimento sobre as razões para

Condicional Conhecimento sobre as condições que levam a

Relacional Conhecimento que sustenta determinada relação

Cognitivo Construções mentais sobre a realidade externa ao indivíduo

Emocional Respostas automáticas a estímulos externos

Tabela 3 - Tipos de Conhecimento
Fonte: SANTOS e RAMOS (2009, p.13)



37

5.3.CAPITAL INTELECTUAL

No artigo publicado no site capital intelectual (2008), o capital intelectual é

formado pelo capital humano, capital estrutural e capital dos clientes. Podemos

defini-los como:

 Capital humano: qualificações, habilidades e conhecimento das

pessoas;

 Capital estrutural: banco de dados, manuais que pertencem à empresa;

 Capital dos clientes: relacionamento com os clientes.

A relação de valor de mercado para valor de mercado (M/C) é utilizada por

Joia (2001), como um padrão para medir ativos intangíveis.

Ele propõe o uso de uma taxonomia para o capital corporativo:

Valor de Mercado = Valor Contábil + Capital Intelectual

Através dessa equação é representado que o valor das ações da empresa

tem uma porção tangível (valor contábil), além de um componente intangível.

Através da figura 13, é demonstrado um exemplo:

Figura 13- Valores (M/C)
Fonte: JOIA (2001, p. 55)

No exemplo, o mercado percebe na Microsoft um elemento de valor intangível

muito maior que na IBM, podendo as políticas diferentes de depreciação influenciar

o cálculo do valor contábil.

O uso do custo de substituição definindo se q como (Valor de Mercado) /

(Custo de Substituição dos Ativos). Se q for maior que 1, o ativo vale mais que o

custo de substituí-lo. O cálculo do valor contábil é calculado pela fórmula:

Valor Contábil = Capital Monetário + Capital Físico
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Segundo Joia (2001, p.56), o capital estrutural pertence à empresa e pode ser

negociado, ele é composto pelos processos internos e externos e seus outros

parceiros (capital de processos), pelo capital de relacionamento ligado aos

fornecedores, clientes e parceiros individuais envolvidos e pelo capital de inovação,

uma consequência da cultura da empresa e sua capacidade de criar conhecimento

com base no conhecimento existente. Assim temos:

Capital Estrutural = Capital de Processos + Capital de Relacionamento + Capital de Inovação

E através da seguinte fórmula é representada a fórmula completa do capital

intelectual:

Capital Intelectual = Capital Humano + Capital de Processos + Capital de Relacionamento +

Capital de Inovação

A figura 14 ilustra todos os conceitos:

Figura 14 - Taxonomia do capital intelectual
Fonte: JOIA (2001, p. 56)

5.4.O CONHECIMENTO NA ORGANIZAÇÃO

O conhecimento organizacional é apresentado por Santos e Ramos (2009, p.

24), como uma construção social em contínua reformulação, e está distribuído por

toda a organização na mente de cada membro.

O conhecimento organizacional se reformula nos momentos de ação, e

interação através da informação capturada e disponibilizada pela TI.
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O valor do conhecimento adquirido ao longo do tempo é enfatizado por

Davenport e Prusak (2009), como o fator que é mais avaliado na contratação de um

funcionário, pois é o conhecimento que faz as organizações funcionarem.

No artigo publicado por Francini (2002, p.4), novos tipos de indicadores de

desempenho para apoiar a gestão de negócios podem ser gerados através da

combinação de indicadores tradicionais com medições que possam trazer outras.

As formas de mensuração do investimento em gestão do conhecimento são

pouco difundidas. A questão de investimento em gestão do conhecimento é uma

questão cultural.

Algumas organizações já perceberam o valor do seu capital intelectual, e

investem na capacitação e treinamento dos seus colaboradores além de incentivar a

educação continuada.

Francini (2002, p. 6), destaca que muitas empresas operam dentro de

paradigmas ultrapassados devido a não utilização das oportunidades estratégicas

relacionadas a adoção de novas tecnologias e processos. Essas empresas estão

acomodadas e deixam de ser competitivas. A definição de paradigmas

ultrapassados se refere à excessiva orientação a produto, sendo que atualmente as

empresas que se destacam são aquelas que sabe ouvir e atender seus clientes.
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A tabela 4 faz uma comparação do paradigma industrial versus paradigma do

conhecimento:

Item Visto pelo paradigmaindustrial, ou
de uma perspectiva industrial

Visto peloparadigma do
conhecimento, ou de uma

perspectiva do conhecimento

Pessoas Geradores de custo ou recursos Geradores de receita

Base de poder dos
gerentes

Nível relativo na hierarquia
organizacional

Nível relativo de conhecimento

Luta e poder Trabalhadores físicos versus
capitalistas

Trabalhadores do conhecimento
versus gerentes

Principal tarefa da
gerência

Supervisão de subordinados Apoio aos colegas

Informação Instrumento de controle Ferramenta para o recurso da
comunicação

Produção
Trabalhadores físicos processando
recursos físicos para criar produtos
tangíveis

Trabalhadores do conhecimento
convertendo conhecimento em
estruturas intangíveis

Fluxo de
informações

Via hierarquia organizacional Via rede colegiadas

Forma básica de
receita

Tangível (dinheiro) Intangível (aprendizado, novas idéias,
novos clientes, P&D)

Estrangulamentos
na produção

Capital financeiro e habilidades
humanas

Tempo e conhecimento

Manifestação da
produção

Produtos tangíveis (hardware) Estruturas intangíveis (conceitos e
software)

Fluxo de produção Regido pela máquina, sequencial Regido pelas idéias, caótico
Efeito do porte Economia de escala no processo de

produção

Economia de escopo das redes

Relacionamento com
o cliente

Unilateral pelos mercados Interativo pelas redes pessoais

Conhecimento Uma ferramenta ou recurso entre
outros

O foco empresarial

Finalidade do
aprendizado

Aplicação de novas ferramentas Criação de novos ativos

Valores do mercado
acionário

Regidos pelos ativos tangíveis Regidos pelos ativos intangíveis

Economia De redução de lucros De aumento e redução de lucros

Tabela 4 - A era da organização do conhecimento
Fonte: FRANCINI (2002, p.7)
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5.5.BI E GESTÃO DO CONHECIMENTO

Para Santos e Ramos (2009), uma gestão eficaz do conhecimento

organizacional deve permitir um levantamento das competências e disponibilizá-la

para toda a organização.

O objetivo dos sistemas de apoio de gestão de conhecimento é apoiar a

criação de novos conhecimentos, assim como a melhoria de processos e o

compartilhamento de experiências e competências.

A tecnologia da informação deve ajudar a organização a captar esse

conhecimento e armazená-lo. Como o conhecimento está retido no seu capital

humano, a organização deve motivar seus colaboradores a compartilharem o seu

conhecimento e registrarem esse conhecimento nos sistemas desenvolvidos para

essa finalidade.

A TI deve facilitar as relações internas e com o exterior através da

organização do trabalho por meio de diretórios de competência, sistemas de gestão,

intranets, sistemas de apoio à gestão da inovação e sistemas de apoio a

aprendizagem, além de realizar o monitoramento dos processos de negócio.

As TI são utilizadas como suporte preferencial à tomada de decisão e

memória organizacional. As bases de dados, os Data Warehouses, as

bases de conhecimento, os sistemas de suporte à decisão, os agentes

inteligentes e as ferramentas de Data Mining são exemplos de sistemas

informáticos que ampliam as capacidades de memória e raciocínio dos

indivíduos e grupos (SANTOS; RAMOS, 2009, p. 56).

Para Santos e Ramos (2009), o BI deve ser usado para alimentar os

indicadores de capital humano e assim acompanhar a evolução e o resultado de

intervenções destinadas a aumentar esse capital. Os seus resultados obtidos devem

ser vistos como conhecimento objetivo extraído a partir de Data Warehouses, que

disponibilizados aos gestores permitem a melhor tomada de decisão.
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6. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou o BI como uma ferramenta de TI, que alinhado a

gestão do conhecimento visa à captura, o armazenamento e a análise de dados a

partir do capital intelectual da organização de forma a gerar informação com

vantagens competitivas.

Observando o cenário atual, muitas empresas parecem levar em conta

apenas o seu capital estrutural.

Possibilitar cursos, treinamentos e incentivar a educação continuada dos seus

colaboradores são investimentos no aumento do capital intelectual da própria

empresa, e com isso incentivar os colaboradores a gerarem novos conhecimentos e

a melhorarem os processos atuais ou até mesmo participar da reestruturação ou

criação de novos processos.

As competências, os processos e as experiências geradas ao longo de anos

ficam armazenados com cada membro da organização o que futuramente poderá

causar impactos negativos dentro da empresa e comprometer processos com a

saída desses membros. As empresas precisam valorizar o conhecimento de cada

colaborador e motivá-los para que eles se sintam a vontade em compartilhar suas

experiências.

Esse trabalho mostrou a necessidade do uso de sistemas de gestão do

conhecimento com o objetivo de captar e armazenar o conhecimento e disponibilizá-

lo de maneira eficaz a todos da organização.

O uso do BI como uma ferramenta de apoio a gestão do conhecimento,

permite a agregação de todos os dados por grupos de características, possibilitando

mais tempo para a análise das informações e a tomada de decisões, além de

monitorar o aumento do capital intelectual.

Uma abordagem sobre a quantidade de dados que circulam na internet

através do aumento do uso das mídias sociais também foi realizado, mostrando a

importância do monitoramento dessas redes sociais por áreas específicas dentro

das empresas o que possibilita conhecer melhor o seu consumidor e monitorar a

imagem da sua marca ou produto.
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É cada vez maior o uso das redes sociais como um canal de informação,

onde as pessoas livremente publicam vídeos, comentários e informações pessoais.

A quantidade de dados gerada atualmente pela sociedade seja por meio das

mídias sociais, seja pelas transações comerciais ou financeiras acarretam em um

amontoado de dados que precisam ser processados e analisados para que gerem

informações aos seus receptores, isso revela como o uso do BI se faz cada dia mais

presente dentro das organizações como ferramenta de apoio à tomada de decisão.

É importante ressaltar que, de nada vale o investimento com o uso do BI e a

extração de informações relevantes se as pessoas que receberem essas

informações não estiverem aptas a interpretá-las, isso mostra que muito além do

investimento em tecnologias está o investimento em pessoas, pois elas através dos

meios proporcionados pela tecnologia fazem a diferença dentro da organização.
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