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RESUMO 

 

Este trabalho coloca a ferramenta BI (do inglês Business Intelligence, ou Inteligência 

de Negócio) como uma alternativa de suporte para a tomada de decisão dentro da 

indústria automobilística no Brasil, mais especificamente na área de pós-venda. É 

abordado primeiro o cenário no qual esta indústria hoje se encontra: como foi sua 

evolução histórica, quais são os entraves enfrentados atualmente, e quais aspectos 

tipos de informação um gestor deste setor deve ter em mãos para tomar uma 

decisão assertiva em relação a algum posicionamento do mercado. Em seguida 

discute-se quais os aspectos e elementos que compõe um processo de tomada de 

decisão, além de riscos e cuidados que devem ser considerados antes de se fazer 

um escolha de uma alternativa. Por fim, é feita uma análise sobre o que é o 

Business Intelligence, e como essa ferramenta passa a ser crucial dentro das 

empresas, tornando-se um fator de sobrevivência para o negócio. 

 

Palavras chave: indústria, automobilística, pós-venda, tomada de decisão, Business 

Intelligence, BI, inteligência de negócio, sistema de suporte à decisão, sistemas de 

informação 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This survey suggests the BI (or Business Intelligence) system as one possible choice 

for decision support at Brazil`s automotive industry, more specifically in after-sales 

business. First, it was made a study over this industry environment: how it started 

and evolved, which are the barriers that it must overcome in current days, and which 

points and sorts of information an after-sales` manager must held to take a sure 

decision about any situation related to the market. Later, there is a discussion over 

the aspects and elements involved in a decision making process, its risks and cares 

that must be taken before making the choice for an alternative. And last, there is an 

analysis over Business Intelligence itself, and how this tool became crucial inside 

corporations as a requirement for the company`s survival. 

 

Keywords: industry, automotive, after-sales, decision making, Business Intelligence, 

BI, Decision Support System, information systems 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A indústria automobilística brasileira vem apresentando nos últimos anos um 

elevado grau de crescimento. Números do Relatório de Desempenho do Setor de 

Autopeças 2010 mostram que, entre 1999 e 2009, a frota circulante de veículos 

leves (automóveis e motocicletas) passou de 18 milhões de unidades para 33,5 

milhões, o que representa uma variação de 85,6% no período.  

 

Ano 1990 1999 2009 90‐99 99‐09

Automóveis  10.804.973 15.587.503 23.990.950 44% 53,9%

Motocicletas 649.810 2.482.882 9.541.514 282% 284,3%

Total 11.454.783 18.070.385 33.532.464 58% 85,6%

Frota Circulante (unidades) Variação

 
Figura 1 – Tabela mostrando a frota circulante e variações de veículos leves (automóveis e 
motocicletas) nos anos de 1990, 1999 e 2009. 
Fonte dos dados: SINDIPEÇAS, 2010, p.55-56. 

 

Além de expressivos, estes números são crescentes se comparados com períodos 

similares anteriores a 1999. Isso quer dizer que esta expansão tende a continuar por 

mais algum tempo, salvo algum fator externo que atue sobre a economia no país. 

Como referência sobre o quanto este setor ainda pode crescer, o relatório do 

SINDIPEÇAS (Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos 

Automotores) mostra que o Brasil possuía em 2008 um veículo para cada 8,9 

habitantes, enquanto nos Estados Unidos esta razão é 2,3 habitantes por veículo 

circulante, perdendo ainda para o Canadá, onde este número é apenas 1,7 

(SINDIPEÇAS, 2010, p.59). 

 

Se por um lado este crescimento é positivo em termos de lucratividade das 

montadoras e de suas cadeias de fornecedores, por outros gera uma série de 

desafios para estas empresas. As políticas de proteção ao consumidor e leis 

ambientais no Brasil estão cada vez mais severas, exigindo maior rigor quanto a 
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qualidade do produto e do serviço prestado na rede de oficinas autorizadas. Outro 

ponto de atenção é que, sabendo deste potencial de crescimento de mercado, cada 

vez mais novas empresas estrangeiras se instalam no país, muitas vezes com 

produtos a preços menores, para assim conseguirem competir com empresas 

tradicionais e bem consolidadas. 

 

Assim, é imprescindível repensar a relação entre empresas e consumidores, 

deixando de lado a visão imediatista e de curto prazo, que enxerga apenas os 

números de vendas realizados, passando a enxergar potenciais vendas futuras 

através de retenção de clientes. Parte desta relação com o consumidor envolve o 

modo como esta indústria enxerga o setor de pós-venda, que deixa de ser uma mera 

obrigação das empresas para se tornar um meio de realizar futuros negócios, e 

manter assim relações duradouras.  

 

Estes novos modelos de relacionamento não podem ater-se apenas a produtos e 

serviços de boa qualidade: uma pesquisa realizada pela Fórum Corporation 

(empresa de consultoria de negócios sediada nos Estados Unidos) mostra que 40% 

dos entrevistados mudam de fornecedor sem hesitar, mesmo após afirmarem estar 

satisfeitos com o produto adquirido (GRIFFIN apud PARADERA, 2008, p.38).  

 

Entender este consumidor torna-se então um ponto importante e estratégico para 

um crescimento estável do setor. Além de boa qualidade, o produto deve atender 

aos desejos e necessidades de seus consumidores, de maneira a superar suas 

expectativas, a um custo que seja considerado razoável. 

 

1.1  DIREITOS DO CONSUMIDOR 

 

Outro ponto que requer extrema atenção das montadoras e fabricantes instaladas no 

país é a legislação de proteção ao consumidor. Criado em 1990, o Código de Defesa 

do Consumidor (CDC) vem se difundido cada vez mais entre a população brasileira, 

principalmente após campanhas realizadas em 2010 para comemorar seus 20 anos. 

Órgãos como o DPDC (Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor), as 

Fundações PROCON, e o IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) 

procuram cada vez mais conscientizar os consumidores sobre seus direitos e 
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[1] Recall – prática das fabricantes de chamar seus clientes para troca ou reparo de produtos com 
graves defeitos de fabricação (afetam a segurança ou a legislações vigentes). 

responsabilidades. O resultado deste trabalho é visto em uma pesquisa realizada em 

2009 pela Data Senado: 46% das pessoas entrevistadas ou conheciam ou já tinham 

feito alguma vez uso do CDC. (AGÊNCIA ESTADO, 2010). 

 

Outro indicador é o crescente número de reclamações contra empresas registradas 

no PROCON-SP: as 30 empresas mais reclamadas tinham em 2005 próximo de 6,6 

mil reclamações; em 2009 este número saltou para 31,5 mil, aumento de 4,7 vezes. 

 

Tratando-se de indicadores relacionados diretamente à indústria automotiva, os 

números de recalls[1] registrados no país também estão aumentando, resultado de 

uma política mais forte de fiscalização sobre a qualidade do produto. Em 2009, 

foram registradas 44 campanhas no DPDC; já em 2010, este número aumentou para 

63, valor considerado recorde. (EXAME, 2010).  

 

Tudo isso mostra o trabalho intenso realizado no país para proteger e alertar os 

consumidores quanto à qualidade dos produtos que estão sendo comprados, e 

como proceder em caso de problemas. Além das questões éticas, as empresas 

devem se atentar à legislação vigente na realização de seus negócios para, além de 

evitar prejuízos financeiros no curto prazo com processos jurídicos, garantir relações 

duradouras com seus clientes, que com certeza não ficarão satisfeitos se tiverem de 

enfrentar um tribunal para preservar seus direitos. 

 

1.2  LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

 

Até pouco mais de duas décadas atrás não havia uma preocupação da população 

mundial em relação a questões de meio ambiente: os recursos eram abundantes, e 

não se conhecia ainda o chamado efeito estufa, que é o acúmulo de gás carbônico 

na atmosfera, causando o aumento da temperatura da Terra. 

 

A mobilização em torno do assunto começou com a descoberta em 1985 do primeiro 

buraco na camada de ozônio, que é o filtro natural contra a radiação ultra-violeta 

emitida pelo Sol, e que causa, dentre outros males, o câncer de pele. A causa deste 
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buraco foi a utilização em massa do CFC (Cloroflúorcarbono), gás aplicado em 

sistemas de refrigeração e solventes industriais. (AGÊNCIA ESTADO, 2010). 

 

A primeira ação ambiental foi o Protocolo de Montreal, de 1987, onde os países do 

mundo inteiro se comprometeram a eliminar o CFC, e assim evitar maiores prejuízos 

à camada de ozônio. De lá pra cá, diversas outras iniciativas estão sendo tomadas, 

como o Protocolo de Kyoto, e recentemente no Brasil, a criação do PROMOT 

(Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares). 

 

Criado em 2003, esse programa estabelece limites máximos de emissões de 

poluentes dos veículos, valores estes que vão sendo reduzidos a cada nova edição 

do projeto. Com a regulamentação, foram criados também postos de inspeção, onde 

os proprietários ou usuários devem levar seus veículos uma vez por ano para uma 

avaliação. O não comparecimento ou a não realização dos ajustes necessários no 

motor pode levar a multas, além de outras penalidades. 

 

Mais uma vez as montadoras devem garantir que seus veículos sejam produzidos 

com níveis de emissões abaixo dos limites máximos especificados. Mais do que 

isso, devem também garantir uma fácil manutenção do veículo, evitando problemas 

para seus clientes, o que também pode prejudicar o relacionamento com a marca e 

com o produto. 

 

1.3  A IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO NA TOMADA DE DECISÃO 

 

Com tantos fatores a serem avaliados, e dentro de um cenário bastante complexo, 

com uma concorrência que chega a beirar o canibalismo de tão agressiva, ter a 

informação necessária no momento necessário deixou de ser uma forma de 

diferenciação na indústria automotiva para se tornar uma questão de sobrevivência. 

A falta de informações sobre os reais desejos do cliente e sobre o produto ofertado, 

como seu posicionamento no mercado e seu desempenho em campo, podem se 

tornar cruciais para transformar uma decisão acertada em um grande fracasso. 

 

Porém, dado o volume de informações envolvidos em uma tomada de decisão de 

nível estratégico, é praticamente impossível para um ser humano levantar e 
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Apesar de ser uma ferramenta de custo razoavelmente elevado, instalar um BI em 

uma organização pode acelerar bastante a análise de dados, reduzindo o tempo 

entre o surgimento de um problema e a definição de sua solução. Outro aspecto é 

que é mais fácil identificar oportunidades de melhorias com o uso desta ferramenta, 

pois ela permite um conhecimento do processo que não seria possível sem o 

agrupamento de tanta informação em um só lugar. 

 

Sendo assim, esta torna-se uma ferramenta estratégica para a organização e, 

apesar de seus benefícios estarem muito mais no plano intangível (difícil mensurar 

diretamente o retorno obtido com a implantação de um sistema deste tipo), sua 

vantagem é rapidamente percebida quando trata-se da análise de cenários 

complexos que precisam de uma resposta rápida por parte da organização. 

 

1.4  FINALIDADES 

 

O objetivo deste trabalho é propor a aplicação de sistemas BI (Business Intelligence) 

como uma possível ferramenta de apoio em tomadas de decisão, mais 

especificamente dentro da área de pós-venda no setor automobilístico, devido a sua 

alta capacidade de processamento e análise de dados, permitindo assim um rápido 

entendimento de fatores cruciais sobre o processo em análise e uma reposta mais 

assertiva na tratativa de problemas e desenvolvimento de melhorias para os clientes. 

 

1.5  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Pretende-se desenvolver os seguintes pontos específicos no decorrer deste 

trabalho: 

a) Realizar uma breve análise sobre o setor automobilístico; 

b) Avaliar o desenvolvimento e potencial de evolução da área de pós venda dentro 

deste setor no Brasil; 

c) Estudar os principais aspectos envolvidos em um processo de tomada de 

decisão; 
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[1] On-line – termo utilizado em informática que quando um processo ocorre “em tempo real”. 
[2] Congestione – termo também da informática para dizer que existe mais informação sendo 
trocada entre dois computadores do que aquele volume que a infra-estrutura suporta, causando 
lentidão neste processo (a analogia vem dos congestionamentos de trânsito, quando o volume de 
carros é maior do que aquele suportado pela via). 
 

d) Analisar como estes aspectos estão inseridos na área de estudo (pós-venda); 

e) Definir o que é e como é aplicada a ferramenta BI; 

f) Discutir sobre alguns exemplos de ferramentas existentes. 

 

1.6  CONTROVÉRSIAS 

 

A principal consideração comumente feita na implantação da ferramenta em 

qualquer área de negócios é o elevado custo envolvido na grande maioria dos 

casos, tanto relacionado à aquisição do programa específico, como também da infra-

estrutura necessária para operacionalizá-lo. 

 

Uma ferramenta BI só é vantajosa se ela possuir uma alta capacidade de 

processamento de dados, além de permitir a difusão de relatórios e informações de 

maneira rápida e precisa, para que o processo de tomada de decisão não dependa 

de análises que demorariam muito tempo (talvez horas ou dias) se realizadas 

manualmente. 

 

Para ter esse elevado grau de automatização, sem perder a confiabilidade do 

sistema, deve-se montar uma estrutura de computadores servidores com elevada 

capacidade de processamento; a estrutura de comunicação entre os servidores e os 

computadores clientes também deve permitir uma comunicação de alta velocidade, 

para que a análise ocorra on-line[1], e que o alto volume de dados trabalhado não 

congestione[2] o sistema 

 

1.7  ESTRUTURA DE CAPÍTULOS 

 

Este trabalho está dividido nos seguintes capítulos: 
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a) Capítulo I: Introdução. Neste capítulo discute-se aspectos gerais do trabalho, 

como sua motivação e objetivos, além da metodologia que será utilizada para 

desenvolver este estudo; 

b) Capítulo II: Panorama da indústria automobilística. Aborda-se aqui o cenário 

no qual a indústria automobilística está inserida no Brasil, e quais são os 

desafios que exigem do setor cada vez mais decisões rápidas e assertivas; 

c) Capítulo III: O processo de tomada de decisão. O objetivo deste capítulo é 

entender como funciona e quais os elementos de um processo de tomada de 

decisão, quais são as dificuldades e riscos enfrentados pelos gestores 

quando escolhem por uma ou outra alternativa; 

d) Capítulo IV: Business Intelligence. Discussão sobre o que é a ferramenta, e 

como ela pode suportar um processo de tomada de decisão, deixando de ser 

um diferencial da empresa para se tornar uma questão de sobrevivência no 

mercado; 

e) Capítulo V: Conclusão. Consolidação dos conceitos observados nos capítulos 

anteriores. 
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muito abaixo daqueles praticados pela concorrência, que não teve muita alternativa 

a não ser adaptar suas linhas para modelos similares ao praticado pela Ford Motor 

Company (WOMACK, JONES e ROSS, 1991, p.21). Algumas empresas porém 

resistiram, e se mantém até hoje em um sistema praticamente artesanal de 

produção; estas porém são dedicadas a um público diferenciado do mercado, 

disposto a pagar um valor bem acima da média para ter um produto exclusivo. 

 

O sistema de Ford permaneceu o modelo-padrão das montadoras até 1949, quando 

ocorreu uma nova transformação na indústria automobilística. O Japão, que sofrera 

bastante com a II Guerra Mundial, não tinha condições de reerguer suas fábricas 

com um modelo de produção em massa, já que não haviam recursos suficientes 

disponíveis para sustentar uma indústria deste tipo. 

 

Eiji Toyoda e Taiichi Ono, da Toyota Motor Company, adaptaram então o sistema de 

Ford para um modelo mais econômico, e que reduzia a quantidade necessária de 

recursos para manter a produção (WOMACK, JONES e ROSS, 1991, p.21). Nascia 

então o sistema Lean Manufacturing, ou Produção Enxuta, onde a produção não era 

fixa, como proposto por Ford, mas trabalhava com ferramentas intercambiáveis, 

permitindo a fabricação de diferentes produtos na mesma linha. O regime de Ford 

dependia de uma demanda constante de produtos, pois para ser barata, a produção 

deve ser fixa e constante; o sistema de Toyoda e Ono absorvia as variações de 

demanda dos modelos de veículos, pois bastava mudar as ferramentas da mesma 

linha de produção, para atender à demanda, reduzindo assim os custos de estoque  
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A mesma ABRACICLO ainda aponta um alto crescimento da frota circulante neste 

período, partindo de 4.034.000 unidades em 2000 (ABRACICLO, 2000) para 

14.659.000 motocicletas no país em 2009 (ABRACICLO, 2009) – um aumento de 

263%. 

 

O mercado de exportação ainda não apresenta números tão expressivos, com 

apenas 60.000 unidades vendidas em para outros países em 2009 (ABRACICLO, 

2009). A produção do país é voltada hoje para o mercado interno, sendo que muitos 

dos modelos e tecnologias que são empregadas no exterior (como por exemplo, o 

sistema de injeção eletrônica de combustível) ou inexistem ou são ainda bastante 

recentes no Brasil, tornando o produto muitas vezes pouco atrativo nos países 

desenvolvidos, ficando a distribuição concentrada em sua maior parte na América 

Latina. 

 

2.4 O PÓS-VENDA  

 

Com esses números mostrados, é intuitivo a necessidade de desenvolver também 

uma outra indústria, a de peças de reposição, além de garantir que os proprietários 

de veículos tenham oficinas e representantes onde possam realizar reparos, compra 

de acessórios, e ainda reclamações de problemas de fabricação (garantia de 

fábrica). Apenas a colocação do veículo em circulação não é suficiente, sendo 

necessário também prover uma estrutura para manutenção dos veículos circulantes 

no país. 

 

O conjunto formado por esta estrutura é chamado de pós-venda, e este hoje é o 

principal canal de contato da montadora com o cliente após a venda do produto. É 

através da rede de concessionárias que uma montadora consegue avaliar se o 

cliente está satisfeito com seu veículo, quais problemas este vem apresentando, se 

os clientes em geral estão realizando as manutenções recomendadas, dentre outros. 

 

Os números levantados pelo SINDIPEÇAS (Sindicato Nacional da Indústria de 

Componentes para Veículos Automotores) reforçam o crescimento deste setor: a 

indústria de autopeças saiu de um faturamento de R$ 24.339 milhões em 2000 para 

chegar a R$ 75.171 milhões em 2008, caindo para R$ 66.543 milhões em 2009 
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devido à crise financeira mundial no final de 2008. A participação do mercado de 

reposição nestes valores foi de 17,5% em 2000, resultando em um faturamento 

aproximado de R$ 4.259 milhões, e em 2008, apesar do percentual menor (15,0%), 

R$ 9.981 milhões, o valor mais alto nos últimos 9 anos (SINDIPEÇAS, 2010, p.8). 

 

 
Figura 10 – Valores de faturamento do setor de autopeças e os percentuais deste valor relacionados 
ao mercado de reposição. 
Fonte dos dados: SINDIPEÇAS, 2010, p.8. 

 

2.4.1  O Código de Defesa do Consumidor 

 

Criado em 1990, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) vem se difundido cada 

vez mais entre a população brasileira, principalmente após campanhas realizadas 

em 2010 para comemorar seus 20 anos. Órgãos como o DPDC (Departamento de 

Proteção e Defesa do Consumidor), as Fundações PROCON, e o IDEC (Instituto 

Brasileiro de Defesa do Consumidor) procuram cada vez mais conscientizar os 

consumidores sobre seus direitos e responsabilidades. 

 

Este trabalho vem surtindo efeito, e como resultado, uma pesquisa realizada em 

2009 pela DataSenado aponta que 46% das pessoas entrevistadas ou conheciam 

ou já tinham feito alguma vez uso do CDC. (AGÊNCIA ESTADO, 2010). Outro 

indicador é o crescente número de reclamações contra empresas registradas no 

PROCON-SP: as 30 empresas mais reclamadas tinham em 2005 próximo de 6,6 mil 

reclamações; em 2009, as 30 maiores já acumulavam 31,5 mil ocorrências, um 

aumento de 4,7 vezes em 4 anos. 

 

Além das atuações na conscientização dos consumidores, a forma de fiscalização 

dos órgãos sobre a qualidade dos produtos ofertados também está sofrendo uma 

mudança de postura – uma forte indicação disto é que os números de recalls[1] 

registrados no país também estão aumentando. Em 2009, foram registradas 44 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Faturamento (em R$ milhões) 24.339 27.988 33.176 40.938 54.254 61.464 62.121 68.283 75.171 66.543

Participação do 
Mercado de Reposição (%)

17,5 17,3 15,5 14,3 13,4 12,3 12,0 13,6 13,2 15,0
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[1] Recall – prática das fabricantes de chamar seus clientes para troca ou reparo de produtos com 
graves defeitos de fabricação (que afetam a segurança ou a alguma legislação vigente). 
 

campanhas no DPDC, que envolviam no total 729 mil veículos; já em 2010, este 

número aumentou para 63, valor considerado recorde, e o número de veículos 

envolvidos passou para 1,432 milhão. (EXAME, 2010).  

Por estes dados, percebe-se uma mudança no perfil do consumidor no Brasil, como 

na forma de atuação dos órgãos de fiscalização. Se o consumidor antes 

simplesmente escolhia um produto disponível no mercado, agora ele cria expectativa 

sobre o que este produto deve oferecer, e reclama quando não é atendido. Essa 

mudança de comportamento deve ser entendida pelas fabricantes de veículos: 

empresas que simplesmente enxergam a oportunidade da expansão e as cifras 

prometidas para o futuro do setor podem cair numa grande armadilha se ignorarem 

a importância de uma gestão de pós-venda eficiente e da manutenção de um bom 

relacionamento com seus clientes.  

 

2.4.2   A questão ambiental 

 

As recentes discussões relacionadas ao meio ambiente vêm gerando em todo o 

mundo posicionamentos dos Governos através de leis e regulamentações, o que 

resulta em novos desafios para a indústria automobilística, mas também novas 

oportunidades. 

 

Em 2003 passou a vigorar no Brasil uma regulamentação apresentada às 

montadoras pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) 

sobre limites de emissões de poluentes, chamada PROMOT (Programa de Controle 

da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares), que utilizou como base uma 

norma utilizada nos países europeus conhecida como Euro I (CETESB, 2010). 

 

Este programa se caracteriza por uma redução progressiva dos índices de emissões 

de poluentes, onde as empresas também devem se comprometer para evoluir suas 

tecnologias, de modo a gradativamente reduzir a poluição gerada por seus veículos. 

Atualmente, o programa encontra-se em seu terceiro estágio (PROMOT III), onde a 

cada progressão as restrições a emissão de poluentes se tornam mais rigorosas. 
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que gera um grande potencial dentro do mercado de reparos e peças de reposição, 

e com números de produção que indicam plena expansão do setor.  

 

Seguem como desafios os desenvolvimentos na área ambiental, que estão sendo 

cada vez mais reforçados pelas leis e incentivos do Governo, agregando assim mais 

serviços e especialidades, porém exigindo também mais conhecimento técnico e 

treinamento nas oficinas. Soma-se a isto a mudança de comportamento do 

consumidor, que procura cada vez mais os seus direitos, e portanto demanda mais 

responsabilidade das fabricantes e um relacionamento mais próximo com seus 

clientes, a fim de saber suas reais necessidades e expectativas em relação a seus 

produtos. 

 

A concorrência também esta cada vez mais acirrada, com a entrada de novas 

marcas no Brasil, principalmente com origem chinesa, que possui custos de 

produção e matéria-prima menores. A estratégia de relacionamento com os clientes 

ocupará uma posição cada vez mais estratégica para as empresas que, além de 

tentarem conquistar novos clientes, agora devem também se esforçar para manter 

aqueles que já compraram e utilizam seus produtos. 
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3. O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO 

 

Tomar uma decisão não é algo novo para o ser humano. Estamos a todo momento 

em nossas vidas envolvidos em escolhas de duas ou mais opções de alternativas, 

seja na hora de se vestir, de se alimentar, dirigindo o carro, em atividades no 

trabalho ou vida pessoal. Nosso cotidiano é construído com base nessas escolhas e 

caminhos que escolhemos, que geram novamente novas escolhas, e assim por 

diante. 

 

3.1 O CONCEITO DE TOMADA DE DECISÃO 

 

Fala-se em tomada de decisão quando surgem para um problema ou questão 

cursos alternativos de ação, ou seja, quando existem maneiras diferentes para 

atingir-se um ou mais objetivos ou obter vantagens em uma oportunidade. É um 

processo de escolha diante de várias alternativas de ação, porém quando apenas 

uma pode ser adotada. Tomar uma decisão sempre estará relacionado a opção e 

escolha; quando não há alternativas para se escolher, não há portanto nenhuma 

decisão a ser tomada. (CHIAVENATO, 2010, p. 252-254). 

 

Individualmente, as pessoas estão continuamente tomando decisões a respeito de si 

mesmas, e de seu cotidiano. Quando falamos de uma organização, o processo 

ocorre em diferentes níveis hierárquicos, de acordo com as tarefas que se devem 

realizar e metas que devem ser alcançadas, estas definidas pelos gestores. Uma 

organização passa a ser então um sistema de decisões onde cada integrante 

participa consciente e racionalmente, de acordo com sua personalidade, motivações 

e atitudes. 

 

Neste contexto, deve-se entender racionalmente como a capacidade que o tomador 

de decisão tem de selecionar os meios necessários para alcançar determinados fins 

pretendidos ao se fazer uma determinada escolha. Estes meios é que são 

chamados no mundo corporativo de “estratégias”, e os fins são os “objetivos”, que 
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devem estar alinhados com as metas e diretrizes estipuladas pelos gestores. 

(CHIAVENATO, 2010, p. 254). 

 

Na grande maioria dos casos, porém, Chiavenato (2010) aponta que os tomadores 

de decisão comportam-se racionalmente “(...) apenas em função daqueles aspectos 

da situação que conseguem perceber e tomar conhecimento (cognição).” É 

praticamente impossível um tomador de decisões tomar ciência de todos os fatos e 

informações envolvidos sobre um determinado processo, e por isto é diz-se que toda 

decisão é tomada em um ambiente de racionalidade limitada, pois as decisões são 

tomadas apenas com base no que as pessoas conseguem perceber e interpretar. 

 

Gomes, Araya e Carignano (2004) ainda colocam que é difícil separar o processo de 

tomada de decisão da valorização pessoal das alternativas disponíveis, que é 

subjetiva. Isso vem à tona em casos onde existem diversas pessoas envolvidas em 

um processo decisório: as alternativas podem parecer mais ou menos atraentes de 

acordo com a opinião de cada um, dificultando assim a escolha da melhor. 

 

Para mitigar esta limitação da racionalidade, alguns pontos comuns a qualquer 

tomada de decisão devem ser considerados (HELLRIGEL e SLOCUM apud 

CHIAVENATO, 2010, p. 255): 

a) Realizar a busca por toda a informação relevante sobre o assunto que será 

decidido. Isso tende a aumentar as possibilidades de alternativas, melhorando 

também a qualidade da decisão a ser tomada; 

b) Avaliar a capacidade do tomador de decisão de determinar parâmetros de 

mensuração, a fim de determinar também preferências (ex.: mínimo custo, ou 

máximo lucro, se o parâmetro for monetário). Dentro das organizações, deve-

se colocar como preferências os objetivos e metas traçadas pelos gestores da 

empresa; 

c) Avaliar a capacidade do tomador em selecionar a alternativa que maximize a 

utilidade ou a satisfação e minimize os aspectos negativos (apresente melhor 

custo-benefício). 

 

Em praticamente nenhum processo é possível atender a todos estes itens 

plenamente, e portanto a limitação da racionalidade pode ser reduzida, mas não 
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eliminada. Por isso torna-se também impossível atingir a maximização dos 

resultados de uma determinada estratégia: a escolha é sempre feita por uma opção 

satisfatória, mas nunca por uma escolha ótima. Isso deve estar claro para o tomador 

de decisão, para que este aprenda a tomar decisões que lhe sejam satisfatórias, 

mas com um claro sentido dos objetivos da organização em sua mente. Esta opção 

satisfatória será então aquela que gerar um padrão de resposta considerado 

aceitável ou razoavelmente bom. 

 

Todavia, sempre que o padrão cair abaixo de um determinado nível esperado, uma 

nova busca de soluções será novamente iniciada. Este processo dentro das 

organizações possui algumas características comuns, a saber (CHIAVENATO, 2010, 

p. 268): 

a) O tomador de decisões segue regras padronizadas, e evita ao máximo as 

incertezas no processo; 

b) As regras são rotineiramente mantidas, e só são alteradas se houver alguma 

pressão externa nesse sentido; 

c) Existe uma resistência na organização a mudar o processo decisório, mesmo 

quando ocorrem alterações súbitas no ambiente, gerando novas situações 

nunca previstas anteriormente. O modelo para tomada de decisão só é 

alterado quando se percebe que ele não mais funciona. 

 

Estas características terminam por engessar muitas vezes o processo de tomada de 

decisão, tornando-o moroso; existe nas lideranças das empresas ainda uma grande 

resistência a tentar novos métodos e padrões de análises, se o padrão corrente 

estiver trazendo resultados satisfatórios – isso porque existe ainda a crença que a 

decisão tomada foi a ótima, o que não é verdade. 

 

Algumas empresas que já perceberam a questão da racionalidade limitada 

resolveram contorná-la focando no planejamento, que nada mais é do que tomar a 

decisão antes que a ação seja necessária. Apesar desta atitude não resolver as 

características comuns citadas acima por Chiavenato, ainda assim permite ao 

tomador de decisão levantar uma quantidade maior de informações e dados, 

aumentando a racionalidade da decisão. 
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3.2 TIPOS DE DECISÃO 

 

Simon (apud CHIAVENATO, 2010, p.261) aponta que existem dois tipos de decisão 

a serem tomadas por um administrador: a decisão programada, e a não-

programada. A primeira diz respeito àquelas decisões sobre assuntos rotineiros e 

repetitivos, como uma tomada de ação sobre a reposição de um item em um 

determinado estoque. Já a não-programada refere-se àquelas decisões sobre 

situações novas, como o lançamento de novos produtos. 

 

As principais características de cada um destes tipos são ilustradas na tabela a 

seguir: 

 

Decisões Programadas Decisões Não-Programadas 

Dados adequados Dados inadequados 

Dados repetitivos Dados únicos e novos 

Condições estáticas e imutáveis Condições dinâmicas 

Previsibilidade Condições imprevisíveis 

Certeza Incerteza 

Podem ser programadas Dependem de julgamento pessoal 

Figura 12 – Comparativo entre as principais características de decisões programadas e não-
programadas. 
Fonte: CHIAVENATO, 2010, p. 263. 
 

Thompson (apud CHIAVENATO, 2010, p. 265) divide ainda mais estes dois grupos 

no que são chamados de tipos básicos de decisão, classificados de acordo com a 

relação de certeza entre causa e resultados esperados: 

a) Decisões programadas: trata da decisão por Computação; 

b) Decisões não-programadas: engloba os tipos de decisão por Julgamento, 

por Compromisso e por Inspiração. 

 

A decisão por Computação possui as mesmas características já descritas para a 

decisão programada: é baseada em dados repetitivos e previsíveis. São aquelas de 
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caráter técnico e mecânico, que podem ser delegadas a uma máquina ou 

computador. 

 

A decisão por Julgamento envolve aquelas onde os resultados esperados são claros 

e certos, porém existe bastante incerteza quanto à causa da questão. Apesar de ser 

um tipo de decisão não-programável, pode se repetir com alguma freqüência – 

quando isto ocorre, pode-se recorrer a análises probabilísticas antes de decidir por 

uma ou outra ação. 

 

A decisão por Compromisso ocorre quando há certeza das causas das alternativas 

disponíveis, porém os resultados esperados em cada uma das opções não são 

certos, ou difíceis de mensurar. Geralmente nestas situações trabalha-se com mais 

de um benefício intangível, e não se sabe ao certo como estes se relacionam entre 

si.  

 

O último tipo é a decisão por Inspiração: esta se caracteriza pela total incerteza tanto 

das causas como dos resultados esperados. Estas decisões são tomadas em 

situações de confusão ou caos, e muitas vezes não apresentam nenhuma lógica ou 

padrão de preferência. 

 

Tipo Básico de Decisão Tipo de Decisão Causas Resultados 

Computação Programada Certas Certos 

Julgamento 

Não-programada 

Incertas Certos 

Compromisso Certas Incertos 

Inspiração Incertas Incertos 

Figura 13 – Tipos básicos de decisão propostos por Thompson e suas principais características. 
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3.3 AMBIENTES DE DECISÃO 

 

Segundo Chiavenato (2010), existem 3 ambientes nos quais as decisões são 

tomadas, de acordo com o grau de conhecimento que o tomador tem dos resultados 

de cada uma alternativa: 

a) Ambiente de certeza: ocorre quando os possíveis cenários para cada uma 

das alternativas disponíveis é certo e previsível. Ocorre nas decisões por 

Computação e Julgamento, e é mais observado nas organizações no nível 

operacional; 

b) Ambiente de risco: neste caso, o tomador de decisões não consegue prever 

os resultados de cada uma das alternativas com certeza. Utiliza-se métodos 

estatísticos e probabilísticos para tentar avaliar cada uma das opções, mas 

estes dados podem ser fortemente influenciados pela crença ou até pela 

experiência pessoal do responsável por realizar esta análise. Está mais 

associado à decisão por Compromisso, e ocorre mais no nível intermediário 

das organizações; 

c) Ambiente de incerteza: aqui o conhecimento sobre os resultados é muito 

pouco ou até mesmo nulo, já que quase não há informação para que seja 

possível realizar análises estatísticas e probabilísticas, e a decisão fica 

principalmente a cargo da intuição, suposições e percepção do tomador. 

Normalmente estas decisões vêm acompanhadas de planejamentos 

contingenciais que permitam flexibilizar eventuais ações futuras. Engloba 

principalmente as decisões por Inspiração, e ocorre principalmente no nível 

institucional das organizações. 

 

3.4 PROBLEMAS E OPORTUNIDADES 

 

A tomada de decisão só existe quando surge pelo menos um problema a ser 

resolvido ou uma oportunidade a ser explorada – fora destas ocasiões não existe 

escolha por alternativas, e portanto não há decisão a ser tomada, como já vimos 

anteriormente.  
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[1] Um problema ocorre quando um sistema não atinge seus objetivos pré-estabelecidos, quando os 
resultados encontrados não são os previstos, ou ainda quando não se comporta da maneira como era 
esperada. A solução de problemas também pode envolver a identificação de novas oportunidades. 
[...] 

A problem occurs when a system does not meet its established goals, does 

not yield the predicted results, or does not work as planned. Problem solving 

may also deal with identifying new opportunities. […] [1]. (TURBAN, SHARDA 

E DELEN, 2011, p. 42). 

 

Um problema ocorre quando as coisas não ocorrem como esperado, ou seja, 

quando há um desvio do objetivo proposto para o resultado encontrado. Já por 

oportunidade entende-se uma situação onde as circunstâncias oferecem uma 

chance para exceder os objetivos previamente estabelecidos. Na grande maioria dos 

casos, as oportunidades terminam sendo identificadas apenas após o surgimento e 

análise de problemas existentes – uma exceção a esta regra são os conhecidos 

programas de melhoria contínua existentes hoje em muitas empresas. 

 

Os processos de identificar e localizar problemas não são necessariamente 

sistemáticos, nem estritamente racionais. Mesmo a diferenciação entre problema e 

oportunidade varia entre os diferentes gestores e administradores dentro de uma 

mesma organização. Isso porque esta percepção é “calibrada” de acordo com a 

experiência, valores e conhecimento que cada um possui em relação a um 

determinado assunto. A quantidade de informação e a priorização afetam 

diretamente este senso, podendo causar distorções e discordância entre as 

lideranças. 

 

Se a identificação de problemas não segue necessariamente princípios racionais, 

Pounds (apud CHIAVENATO, 2010, p. 271) aponta que existem sempre 4 situações 

que podem alertar um administrador sobre a existência de problemas: 

a) Um desvio da experiência passada: o resultado obtido de uma determinada 

situação não é compatível o padrão prévio de desempenho da organização 

(ex.: um resultado menor no número de vendas de um determinado ano em 

relação ao anterior); 

b) Um desvio de um conjunto de planos: quando não as metas e projeções 

traçadas pelos gestores ou administradores não são atingidas (ex.: 

lucratividade abaixo do previsto); 
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c) Problemas trazidos por outras pessoas: problemas relacionados a terceiros, 

porém que cabe ao administrador resolver, como reclamações de clientes, 

desligamento de funcionários, ou pressões de fornecedores; 

d) O desempenho dos concorrentes: quando outras empresas desenvolvem 

novos padrões e melhorias que afetam a organização, surge também a 

necessidade de rever os processos e procedimentos atuais, de maneira a 

reverter a situação.  

 

3.5 O PROCESSO DECISÓRIO 

 

O processo decisório é o caminho mental que um administrador ou gestor toma para 

chegar a uma decisão. Por mais que os problemas possuam diferentes naturezas, e 

que cada indivíduo tenha sua própria linha de pensamento, este processo possui 

alguns elementos e etapas comuns, o que nos permite adotar um modelo genérico e 

prescritivo para todos os casos.  

 

Este processo possui sempre os seguintes elementos (KAST e ROSENZWEIG apud 

CHIAVENATO, 2010, p. 255): 

a) Estado da natureza: são as condições impostas pelo ambiente de decisão no 

qual o tomador está inserido; 

b) Tomador de decisão: indivíduo ou grupo que deve fazer uma opção dentre as 

disponíveis; 

c) Objetivos: são os fins ou resultados que o indivíduo ou grupo pretende atingir 

com a escolha de uma determinada opção (também chamados de metas); 

d) Preferências: são os critérios utilizados para escolher uma opção; 

e) Situação: cenário imposto pelo estado da natureza que influencia na tomada 

de decisão, como o tempo disponível para fazer a escolha, pessoas 

envolvidas, etc.; 

f) Estratégia: são os meios e recursos dos quais o tomador de decisão pode se 

utilizar para fazer com que uma determinada alternativa escolhida aconteça e 

atinja os objetivos; 

g) Resultado: é a conseqüência da escolha de uma determinada opção e de sua 

estratégia de aplicação. 
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Quanto às etapas comuns a todos os processos, existem duas formas de dividi-las: 

uma apontada por Simon (apud TURBAN, SHARDA e DELEN, 2011, p. 12), que 

poderíamos dizer que é uma forma resumida de divisão, e uma outra mais 

detalhada, definida por Stoner (apud CHIAVENATO, 2010, p.256). Na verdade, não 

podemos dizer que uma é certa e a outra errada, nem que existem casos onde 

aplicamos uma ou outra; na verdade, as duas formas se complementam, e não são 

conflitantes. 

 

A primeira divisão é em 4 etapas, que são as seguintes: 

a) Inteligência: primeira fase do processo, é o momento em que ocorre a 

identificação do problema ou oportunidade que gera a necessidade de 

decisão. Aqui são definidos os elementos estado da natureza, tomador de 

decisão, e dos objetivos a serem atingidos com a decisão que será tomada; 

b) Design: é neste momento que são desenhadas as possíveis alternativas a 

serem tomadas, além da análise dos possíveis cenários resultantes de cada 

uma destas opções. Nesta fase é imprescindível tentar reduzir o máximo 

possível a limitação da racionalidade, para que seja possível identificar o 

máximo possível de alternativas, além de defini-las com um maior grau de 

qualidade; 

c) Escolha: é neste momento que o tomador da decisão define, utilizando as 

preferências pessoais e da empresa, a melhor alternativa dentre as 

disponíveis; 

d) Implantação: fase que foi incluída posteriormente ao processo por Simon, 

envolve a definição da estratégia associada à alternativa escolhida, além de 

sua efetiva aplicação. 

 

Já a outra forma de divisão coloca as seguintes etapas para o processo decisório: 

a) Identificar a situação: a busca por identificar a situação, o problema e a 

oportunidade que gerou a necessidade da decisão. Aborda os seguintes 

aspectos: 

i. Definição da situação; 

ii. Diagnóstico das causas; 

iii. Identificação dos objetivos da decisão; 
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b) Obter informação sobre a situação: segundo estágio do processo, envolve o 

detalhamento do problema ou oportunidade, além da definição da situação na 

qual a decisão está inserida. É neste momento que ocorre o levantamento de 

dados, análise de relatórios e de informações pertinentes ao assunto tratado; 

c) Gerar soluções e alternativas: neste ponto são desenvolvidas possíveis 

alternativas, mas sem ainda avaliá-las ou analisar sua viabilidade de 

aplicação. Decisões não-programadas tornam esta etapa bastante difícil, pois 

não há soluções pré-definidas, e muitas vezes existem restrições e limitações 

que devem ser contornadas; 

d) Avaliar as alternativas e escolher a solução ou curso de ação preferido: é feita 

a comparação entre as alternativas identificadas, além da análise da 

viabilidade de aplicação de cada uma delas. Aqui são aplicadas as 

preferências para escolha da alternativa mais adequada; 

e) Transformar a alternativa em ação efetiva: aplica-se a solução escolhida, com 

a aquisição e alocação de recursos, programação de orçamento e ações, e 

preparação de meios de controles e métodos de medição do progresso da 

implantação; 

f) Avaliar os resultados obtidos: último estágio do processo, envolve a avaliação 

dos valores obtidos com os controles, bem como o resultado da solução 

implantada.  

 

O quadro a seguir compara as duas formas de divisão, listando também suas 

principais características: 
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SIMON STONER Objetivos e características da etapa 

Inteligência 

Identificar a 
situação 

- Essência do problema/oportunidade; 

- Identificar os subproblemas; 

- Ver a situação global, e não apenas a parte 

Obter informação 

- Levantar dados, fatos e informações; 

- Buscar informações internas e externas; 

- Envolver o cliente/usuário 

Design 
Gerar soluções 

alternativas 

- Desenvolver alternativas de solução; 

- Avaliar a relação custo/benefício para cada solução 

Escolha 
Avaliar e escolher a 
melhor alternativa 

- Avaliar as alternativas: custo, tempo e eficácia; 

- Aplicar escalas de pontos para avaliação; 

- Escolher a alternativa mais adequada 

Implantação 

Transformar a 
solução em ação 

- Implantar a solução escolhida; 

- Pensar no global, e não apenas no detalhe; 

- Ser prático para colocar a solução em ação 

Avaliar os 
resultados 

- Monitorar o andamento; 

- Verificar se o problema foi resolvido; 

- Avaliar os resultados e as consequências 

Figura 14 – Equivalência entre as etapas de decisão apontadas por Simon e as apontadas por 
Stoner, e os respectivos objetivos e características de cada uma delas. 

 

Normalmente, um processo de tomada de decisão não termina após a implantação 

de uma determinada solução para um problema ou oportunidade. 

 

Cada decisão geralmente conduz a um curso de ação que exige outra 

decisão, e assim por diante, até chegar a um objetivo proposto. O resultado 

é chamado de árvore de decisões. Uma árvore de decisões é uma figura 

que mostra a seqüência do processo decisório e o desdobramento das 

alternativas de cursos de ação e as decisões seguintes [...]. (CHIAVENATO, 

2010, p. 257). 
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mentais, comparando as referências existentes e alternativas com resultados 

anteriores já vivenciados pelo tomador de decisão. 

 

Segue três regras ou princípios básicos que servem como guias cognitivos para uma 

tomada de decisão intuitiva: 

a) Disponibilidade: a tendência a julgar um evento atual com base em 

experiências anteriores e memórias. Aplica-se a casos onde a mesma 

decisão já teve de ser tomada em um momento anterior. Com base nisto, o 

tomador de decisão acredita que um resultado parecido ao anterior será 

obtido se a mesma decisão for tomada; 

b) Representatividade: associação do evento atual a uma ocorrência semelhante 

(não idêntica), de maneira a classificá-la com base em uma categoria pré-

existente. A decisão nunca foi tomada no passado, mas é possível aproximá-

la de uma outra situação já vivenciada por semelhança de alguns elementos 

do processo decisório; 

c) Âncora ou ajustamento: busca por uma referência para ter como base de 

comparação. Neste caso, a semelhança é apenas entre alguns poucos 

elementos do processo decisório, estes que terminam por tornar-se guias do 

tomador de decisão no processo. 

 

3.6.2  Modelos Descritivos 

 

Utiliza-se modelos para descrever um evento atual ou quais os resultados esperados 

com base em estimativa de determinadas variáveis. (TURBAN, SHARDA e DELEN, 

2011, p. 54). Em geral, estes modelos são baseados em aproximações 

matemáticas, e por isso podem ser facilmente suportados por programas de 

computador. 

 

Dificilmente neste tipo de abordagem chega-se à solução ótima na tomada de 

decisão, já que é quase impossível mapear todas as variáveis envolvidas no 

processo, e realizar a análise combinando todos os valores possíveis para cada uma 

delas entre si. 
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Ao invés disto, utiliza-se nos modelos apenas as principais variáveis, e através de 

métodos iterativos (“tentativa e erro”), busca-se valores de maneira aleatória ou 

premeditada até que se encontre um resultado que traga uma solução satisfatória. 

 

3.6.3  Matriz de Decisão 

 

A matriz ou tabela de decisão é uma organização da informação e do conhecimento 

de maneira tabular e sistemática, de modo que todos os dados relevantes para 

análise estejam disponíveis e tabulados de maneira a facilitar a análise e a escolha 

da opção que maximize os resultados. (TURBAN, SHARDA e DELEN, 2011, p. 162). 

 

Os resultados esperados para cada alternativa podem ser obtidos de maneira 

intuitiva, com base nas preferências do tomador de decisão, ou de maneira analítica, 

através da própria modelagem, como já comentado anteriormente. Pode-se ainda 

definir critérios e pontuações, de maneira que a combinação destes seja o resultado 

de uma determinada alternativa.  

 

Alternativa 
Custo 

(x R$ 1.000,00) 

Capacidade de 

Produção 

(x 100/mês) 

Retorno do 

Investimento 

(meses) 

Máquina 1 110 10 20 

Máquina 2 130 17 14 

Máquina 3 190 18 19 

Figura 16 – Exemplo hipotético de tabela de decisão para uma compra de máquina para 
aumento de produção. Se a preferência neste exemplo for pelo menor custo, a Máquina 1 seria a 
eleita; uma preferência pela máquina com maior produtividade levaria à escolha da máquina 3; já 
uma preferência pelo retorno mais rápido do investimento levaria à escolha da máquina 2. 

 

Em geral, a decisão é tomada combinando-se as variáveis da tabela, de maneira a 

buscar a solução que atenda ao máximo de critérios possíveis, a fim de maximizar o 

resultado. Uma solução é definir critérios objetivos de classificação, e buscar a 
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solução que maximize (ou minimize) a somatória de pontos. Para a definição de 

pontos, pode-se utilizar uma Função de Valor (GOMES, ARAYA, CARIGNANO, 

2004, p.22). 

 

 

Figura 17 – Exemplo de função de valor elaborada com base nos dados de 
custo de cada uma das máquinas. Os valores 100 para custo R$ 110.000,00 e 0 
para custo R$ 190.000,00 são arbitrários; o valor 75 para custo R$ 130.000,00 é 
obtido por interpolação, já que a aproximação escolhida para a função foi a 
linear. 

 

Aplicando-se o mesmo critério para as outras variáveis, obtêm-se a seguinte tabela 

de decisão modificada: 

 

Alternativa Custo Capacidade de 

Produção 

Retorno do 

Investimento  

Total 

 (x R$ 1.000) Valor (x 100/mês) Valor (meses) Valor ∑ Valor 

Máquina 1 110 100 10 0 20 0 100 

Máquina 2 130 75 17 88 14 100 263 

Máquina 3 190 0 18 100 19 17 117 

Figura 18 – Tabela de decisão com suas respectivas atribuições de valor, obtidas arbitrando-se o 
valor 0 para a alternativa mais onerosa no critério, e 100 para a mais vantajosa. Os valores 
intermediários foram obtidos por interpolação. 

 

Máquina 1
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Na tabela da figura 18, agregando-se os valores associados a cada variável, 

atribuindo-se pesos iguais, e considerando que a melhor alternativa é aquela que 

maximize a somatória dos valores (preferências), a decisão seria a Máquina 2. 

 

3.7 DECISION SUPPORT SYSTEM 

 

DSS (Decision Support System ou Sistema de Suporte de Decisão) foi o nome dado 

aos sistemas projetados para dar suporte a decisões gerenciais em situações pouco 

ou não estruturadas. Em geral, estes sistemas são construídos para análise de 

problemas e oportunidades específicos, e portanto são baseados em aproximações 

e metodologias particulares para cada situação (DELEN, SHARDA e TURBAN, 

2011, p. 75). 

 

Estes sistemas podem ser utilizados de maneira interativa e adaptados de acordo 

com as bases de dados computacionais existentes para aquela determinada 

situação. O processo de análise pode ser baseado tanto em métodos interativos 

como iterativos. 

 

Hoje estes sistemas podem ser utilizados tanto por um usuário único em um 

computador como através de uma plataforma de internet, por vários usuários em 

diversas localidades. São também aplicáveis a todas as etapas do processo 

decisório: desde a fase da inteligência até a avaliação dos resultados na fase da 

implantação. 
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4. BUSINESS INTELLIGENCE 

 

Uma das possíveis maneiras de se enxergar uma empresa é como um sistema de 

decisões, onde cada integrante participa consciente e racionalmente, com base no 

que consegue perceber e interpretar. Como nem sempre toda a informação 

pertinente ao assunto tratado está disponível, diz-se que este processo ocorre em 

um contexto de racionalidade limitada (CHIAVENATO, 2010, p. 253 e 254). 

 

Turban (et al, 2009, p. 21) aponta que cada vez mais o ambiente onde as empresas 

estão situadas é mais complexo é mutante, oferecendo “[...] crescentes pressões, 

forçando-as a responder rapidamente a condições que estão sempre mudando, 

além de terem que ser inovadoras na maneira com que operam.” A globalização 

gera cada vez mais concorrência entre as empresas em relação a menores custos 

de produção e operação, além de uma percepção maior do desejo do cliente, 

forçando estas a se reinventarem, e inovarem com o desenvolvimento de novos 

processos e tecnologias. 

 

Com um tempo menor para chegar a uma resposta de um problema, a limitação da 

racionalidade se agrava, pois há também menos tempo para se levantar 

informações sobre a questão, afetando assim a cognição do tomador de decisão. É 

intuitivo também perceber que a análise dos possíveis cenários também é 

prejudicada, com um tempo menor para avaliar alternativas e estimar seus 

respectivos impactos e benefícios. 

 

Na tentativa de mitigar esses fatores que prejudicam a tomada de decisão, 

desenvolveu-se ao longo dos últimos anos sistemas de apoio que, utilizando 

computadores como ferramenta, permitem o processamento de informações de 

maneira rápida, aumentando a assertividade na escolha de uma determinada 

alternativa. 
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[1] Online: termo que originou-se do uso da internet, significa “estar disponível ao vivo”, ou “disponível 
no instante, em tempo real”. 
[2] [...] a última revolução em sistemas da informação são os sistemas de inteligência de negócio 
(BISs – Business Intelligence Systems), que elevem a tomada de decisão a um novo patamar 
provendo uma real compreensão sobre as operações da companhia. 
[3] O aumento recente na quantidade de dados disponíveis não tem qualquer utilidade sem um modo 
efetivo de acessar e consolidar grandes quantidade de informação e conhecimento. 

Dentre estes sistemas desenvolvidos, Thireauf (2001, p. xi) cita como principais os 

DSSs (Decision Support Systems, ou Sistemas de Suporte à Decisão), os EISs 

(Executive Information Systems, ou Sistemas de Informação Executiva), os sistemas 

OLAP (Online Analytical Processing, ou Processamento Analítico Online[1]), e os 

KMSs (Knowledge Management Systems, ou Sistemas de Gestão do 

Conhecimento).  

 

Todos esses sistemas desenvolvidos culminaram no que hoje é chamado de 

Business Intelligence (ou Inteligência de Negócio), conceito que cada vez mais vem 

se difundindo dentro das empresas por sua agilidade para consolidar informações 

estratégicas e de transformá-las em, literalmente, inteligência para o negócio. 

 

[...] the latest thrust in information systems are business intelligence systems 

(BISs), which take decision makers to a higher level by providing them with a 

thorough understanding of a company`s operations.[2] (THIREAUF, 2001, p. 

xi). 

 

4.1 DEFINIÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE 

 

O significado de Business Intelligence é bastante amplo: Turban et al coloca que 

este é um termo “guarda-chuva” que combina arquiteturas de sistemas, bancos de 

dados, ferramentas analíticas, aplicativos e metodologias. (TURBAN et al, 2009, p. 

27). Estes sistemas objetivam um entendimento completo de toda a informação e 

conhecimento que pode ser derivado de um conjunto de dados. Em resumo, 

permitem organizar, analisar e compartilhar dados corporativos relevantes em todos 

os níveis da organização.  

 

The current increase in available data is useless without an effective way to 

access and synthesize vast amounts of information and knowledge.[3] 

(THIREAUF, 2001, p. 3). 
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Com esta afirmação, Thireauf aponta que o volume de dados que devem ser 

tratados e analisados está aumentando, e que com isto faz-se necessário sistemas 

que permitam consolidar estas informações e conhecimento de maneira eficaz. 

Ferramentas BIs atendem de maneira bastante satisfatória esta necessidade, com 

ferramentas que não só analisam dados históricos, mas também indicam tendências 

e projetam diferentes cenários baseando-se em entradas fornecidas por um analista 

e/ou tomador de decisão. 

 

De maneira bastante sintética, Turban (et al, 2009, p. 27) ainda coloca que o “[...] 

processo do BI baseia-se na transformação de dados em informações, depois em 

decisões e finalmente em ações.”. 

 

 
Figura 20 – Transformações envolvidas em um processo de BI: primeiro existe um conjunto 
disperso de dados; estes dados são transformados primeiro em informações, para depois se 
tornarem decisões e, em seguida, ações. 
 

Seu objetivo é, portanto, consolidar conhecimento e dados internos e externos à 

empresa de modo a gerar o que é chamado de “inteligência” (e daí o termo Business 

Intelligence, ou Inteligência de Negócio), criando assim uma vantagem competitiva 

que esteja alinhada com as metas e estratégias definidas pelos líderes e gestores da 

organização. 

 

Conjunto de 
dados

Informações Decisões Ações
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[1] Inteligência artificial: ramo de pesquisa na área de Tecnologia da Informação que procura 
desenvolver programas e algoritmos que simulem a capacidade humana de racionar e tomar 
decisões. 

4.2 HISTÓRIA E EVOLUÇÃO 

 

A preocupação com informações confiáveis para gestão e tomada de decisão não é 

uma preocupação recente do ser humano: foi esta necessidade que levou ao 

desenvolvimento de uma Ciência denominada Estatística, e também levou Charles 

Babbage a desenvolver em 1832 o primeiro mecanismo capaz de realizar 

automaticamente cálculos matemáticos, e foi reconhecido como o primeiro 

computador da história. (DUARTE, 1997, p. 75). 

 

Na década de 40 foram desenvolvidos os primeiros computadores eletrônicos, e na 

década de 70, foram criados os Sistemas de Informações Gerenciais, ou SIGs. 

Estes sistemas geravam relatórios para gestão do negócio, porém as informações 

eram estáticas (uma vez gerado o relatório, ele não mais poderia ser alterado) e 

bidimensionais (apenas duas informações podiam ser cruzadas por vez, limitando a 

capacidade de análise por relatório). (TURBAN et al, 2009, p. 27). O sistema foi uma 

evolução bastante significativa, mas seus recursos ainda eram bastante limitados. 

 

Nos anos 80, surgiu um novo conceito de sistema: o EIS (Executive Information 

System, ou Sistema de Informação Executiva). O objetivo desta nova ferramenta era 

além de fornecer informações de gestão, suportar a tomada de decisões por 

gerentes e executivos em posições de liderança dentro das organizações. Com este 

princípio, a ferramenta possuía maior flexibilidade que o SIG, permitindo a geração 

de relatórios com mais do que 2 grupos de informações, além de possibilitar a 

substituição, inclusão ou remoção de um determinado grupo de dados após o 

relatório já ter sido gerado. O novo sistema permitia ainda análise de tendências, 

prognósticos e provisões, além de detalhamento dos dados analisados. (TURBAN et 

al, 2009, p. 27).  

 

Na década de 90, novamente o EIS passou por uma evolução, com o 

desenvolvimento de novas ferramentas e funcionalidades, como análise preditiva, 

aplicativos para internet, inteligência artificial[1], dentre outras.  
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Uma ferramenta BI de alto custo implica em maior dificuldade para implantação e 

manutenção, além de um número restrito de pessoas acessando o sistema. Tendo 

conhecimento disto, e buscando também um mercado em empresas menores que 

não dispõem da verba necessária para adquirir um pacote mais robusto e 

personalizado de sistema, as fabricantes lançam produtos mais baratos, voltados 

para empresas de médio porte.  

 

O outro fator de alavancagem é que cada vez mais empresas que já aplicaram a 

ferramenta divulgam seus benefícios, e assim a ferramenta termina se auto-

promovendo. Ziama e Kasher (TURBAN et al apud ZIAMA, KASHER, 2009, p. 29) 

mostram uma alguns exemplos de valores percebidos pelas empresas após a 

aplicação do BI em uma pesquisa realizada em 2004 pela Teradata (empresa norte-

americana especializada em implantação desta ferramenta). 

 

 
Figura 22 – Tabela com os valores para o negócio percebidos pelas empresas que aplicaram a 
ferramenta BI, segundo pesquisa da Teradada. 
Fonte: TURBAN et al, 2009, p.29. 
 
 

Aplicação analítica Pergunta de negócios Valor para o negócio

Segmentação de clientes Em quais segmentos de

mercado meus clientes se

encaixam e quais são suas

características?

Personalizar os relacionamentos com

clientes para obter maior satisfação e

retenção destes.

Propensão à compra Quais clientes são mais

propensos a responderem a

minha promoção?

Visar os clientes com base nas

necessidades que eles têm de aumentar

a fidelidade à sua linha de produtos.

Aumentar também a lucratividade da

campanha enfocando quem tem mais

possibilidades de comprar.

Lucratividade dos clientes Qual é a lubratividade vitalícia

de meu cliente?

Tomar decisões individuais de interação

de negócios com base na lucratividade

geral dos clientes.

Detecção de fraudes Como posso saber quais

transações provavelmente

serão fraudulentas?

Determinar a fraude com reapidez e agir

imediatamente para minimizar os custos.

Perda de clientes Qual cliente está pronto para

sair?

Evitar a perda de clientes de grande valor

e abandonar os de menor valor.

Otimização do canal Qual é o melhor canal para

chegar ao meu cliente em

cada segmento?

Interagir com os clientes com base nas

preferências deles e em sua necessidade

de gerenciar os custos.
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4.3 FUNCIONAMENTO E PRINCIPAIS COMPONENTES 

 

Uma ferramenta BI deve concentrar informações de diferentes fontes em um banco 

de dados, permitindo a manipulação destas por um analista de negócio, e por fim 

gerar relatórios e tabelas que permitam a tomada de decisão por gestores e 

executivos nos níveis de liderança. Os quatro grandes componentes que permitem 

estas operações são: data warehouse (ou “armazém de dados”, mais conhecido em 

português por banco de dados), OLAP (Online Analytical Processing, ou 

Processamento de Informações Online), BPM (Business Performance Management, 

ou Gestão de Performance do Negócio) e interface de usuário. (TURBAN et al, 

2009, p. 28). 

 

4.3.1  Data warehouse 

 

Primeiro componente de um sistema BI, o data warehouse (DW) é chamado também 

de repositório de dados, ou ainda de banco de dados. Todas as informações que 

são levantadas de diferentes fontes, como sistemas de gestão empresarial, páginas 

de pesquisa na internet, etc., são concentradas neste componente, para serem 

trabalhadas e pesquisadas no futuro. 

 

Aqui também podem ser definidos os data marts (centros de dados, ou 

agrupamentos de dados), que são subdivisões do DW por um assunto específico 

(por exemplo: pode-se criar uma tabela específica para informações da área de 

marketing, outra para a área financeira, etc.). 

 

4.3.2  OLAP 

 

A ferramenta online analytical processing (processamento de informações online) 

permite um usuário capacitado da área de negócios realizar consultas específicas e 

gerar relatórios personalizados com base nas informações existentes no DW. Os 

dados armazenados podem ser combinados de maneira que possam ser feitas 

análises e comparações por analistas e gestores. 

 



 
56 

 

  

Estas análises muitas vezes são feitas através da criação de “cubos de dados”, que 

permitem combinar diferentes “dimensões” para realizar uma análise. “[...] Embora 

seja chamado de ‘cubo’, pode ser bidimensional, tridimensional, ou com uma 

dimensão superior. Cada dimensão representa algum atributo no banco de dados, e 

as células no cubo de dados representam medidas de interesse.” (TURBAN et al, 

2009, p. 118). 

 

Como exemplo de dimensões, pode-se analisar os dados agrupados por região 

geográfica, por unidades de negócio, por equipes de vendas, ou qualquer outra 

informação que classifique a informação em algum grupo de dados específico. Já as 

medidas são os valores encontrados na consulta para as dimensões específicas, 

como quantidade de produtos vendidos, quantidades de vendas efetuadas, valor 

total obtido nas operações, etc. 

 

 
Figura 23 – Exemplo de dimensões (em azul) e de medidas (verde) de um cubo de 
dados. Enquanto as dimensões referem-se a grupos de classificação dos dados, as 
medidas referem-se a valores consolidados, seja em termos de quantidades, valores 
ou índices calculados. 
Fonte: KUDBYA e HOPTROFF, 2001, p.6. 

 

Outra ferramenta bastante útil que pode ser aplicada dentro do OLAP é o data 

mining (mineração de dados). Estes programas especializados para aplicação em 

bancos de dados procuram padrões antes desconhecidos entre as informações 

disponíveis, permitindo assim prever comportamentos futuros e tendência. A 

metodologia destes sistemas é baseada principalmente em cálculos estatísticos 

avançados, bem como novas tecnologias de reconhecimento de padrões entre 

conjuntos de informações. 

 

 

 

Tempo Região Produto Fornecedor Peças Medidas

Anos Divisão Linhas Nome Tipos Custos

Trimestres Marca Marcas Índice de Defeitos

Meses Índices de atrasos

Dimensões/Atributos
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Uma pesquisa realizada por Eckerson (apud TURBAN et al, 2009) feita com 510 

corporações que aplicaram BI apontou os seguintes resultados em termos de 

benefícios percebidos pelos clientes: 

 Obteve economia de tempo: 61%; 

 Visão única das informações: 59%; 

 Pôde definir melhores estratégias e planos: 57%; 

 Pôde tomar decisões táticas melhores: 56%; 

 Desenvolveu processos mais eficientes: 55%; 

 Obteve economia de custos: 37%. 

 

Outra pesquisa realizada por Thompson (apud TURBAN et al, 2009) traz como 

maiores benefícios apontados pelas empresas os seguintes: 

 Gestão de relatórios mais rápida e precisa: 81%; 

 Pôde tomar decisões melhores: 78%; 

 Melhorou o serviço prestado ao cliente: 56%; 

 Aumentou sua receita: 49%. 

 

É difícil relacionar ganhos financeiros diretos obtidos com o BI após sua 

implantação: a maior parte dos benefícios é intangível, e apenas o sistema, sem 

uma estratégia da corporação sobre como aplicar as ferramentas e análises de 

maneira eficaz, pode causar até prejuízos. Isso faz com que muitas vezes as 

empresas não adquiram o sistema, ou reduzam o investimento a níveis que 

prejudicam sua performance, afetando assim os resultados e a operação das 

informações consolidadas. 

 

A empresa deve definir previamente os objetivos que se pretendem atingir com a 

aplicação da ferramenta, para que este tipo de erro não ocorra. A escolha de uma 

empresa especializada em implantações de BI, e a realização de treinamentos e 

cursos sobre a ferramenta antes de sua aquisição podem ajudar a definir estes 

objetivos, bem como a estratégia de aplicação.  

 

Fica então claro que a ferramenta BI está cada vez mais se tornando um fator 

altamente competitivo, devido à sua capacidade de rapidamente consolidar dados 
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de negócio necessários para se gerar informação, e assim conseguir acelerar o 

processo de tomada de decisão. Este é o principal benefício desta ferramenta, e a 

empresa deve tomar os devidos cuidados na aquisição e implantação do sistema, 

para que possa usufruir deste benefício de maneira eficaz e eficiente.
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5. CONCLUSÃO 

 

Não é difícil perceber que no país temos um grande potencial de crescimento de 

mercado para diferentes indústrias, dentre elas a automobilística. Os números 

apresentados no Capítulo I mostram que estamos em uma fase de expansão e de 

amadurecimento das fabricantes e montadoras, num cenário tão positivo que está 

atraindo atenção de concorrentes do mundo inteiro – empresas sobre as quais 

pensava-se que jamais chegariam a instalar uma fábrica no Brasil. 

 

Numa outra frente, a franca expansão da tecnologia da comunicação está tornando 

cada vez mais rápida a difusão da informação e do conhecimento: a internet em 

dispositivos portáteis como o celular permite que a população cada vez mais busque 

por informação e suporte em assuntos que antes não eram de seu conhecimento. E, 

se hoje o acesso a internet no Brasil ainda não abrange uma parcela significativa da 

população, programas sociais lançados pelo governo tendem a mudar cada vez 

mais essa situação. 

 

Não é de se surpreender então que esteja ocorrendo uma mudança de 

comportamento e perfil de consumo: se antes a escolha do cliente era de produtos 

desenvolvidos apenas pela engenharia das montadoras e fabricantes, hoje ele 

participa da criação, fornecendo informações sobre preferências, necessidades, 

desejos e reclamações. 

 

Isso força as empresas a terem de tomar uma postura totalmente nova em relação 

ao seu cliente. Não basta simplesmente vender o produto; por mais que esteja 

satisfeito com o que comprou, a necessidade deste cliente muda, e com isso seus 

gostos e preferências também. Seguir a mesma “receita” pode levar uma empresa à 

falência nos dias de hoje. 

 

A resposta das fabricantes é cada vez mais fortalecer o relacionamento com este 

cliente, manter contato, e assim perceber as tendências e mudanças de 
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comportamento e postura, identificar suas preferências, e criar produtos que 

atendam aos seus desejos. E para isso, a forma de se fazer pós-venda deve mudar. 

 

Não adianta mais as montadoras limitarem-se à gestão de pedidos de garantia e 

produção de peças de reposição, mas é necessário desenvolver uma estrutura de 

pós-venda, com uma rede de oficinas autorizadas capazes de ir além do reparo do 

veículo, além de realizar mais pesquisas de campo, não se limitando a nichos de 

mercado, para assim identificar novas oportunidades de negócio. A estratégia de 

qualquer fabricante de veículos para atingir o sucesso deve conter um forte 

monitoramento de mercado; os resultados dessas análises e levantamentos é que 

devem nortear as decisões de desenvolvimento e lançamento de novos produtos. O 

resultado de ignorar informações importantes vindas dos clientes pode partir desde a 

perda de clientes para a concorrência até para pressões por parte do governo 

quanto a legislações ambientais e de segurança (ex.: ações de recall, que é o 

chamamento do cliente para realizar um determinado reparo no produto adquirido 

quando existe algum risco de defeito que afeta a segurança do usuário). 

 

Diante destes riscos, surge então um problema para os gestores dentro das 

organizações: quais informações são importantes, e quais as aquelas que não 

agregam valor ao processo? Como mitigar em um processo de decisão a 

racionalidade limitada, que nada mais é que a impossibilidade para se obter todas as 

informações pertinentes a um determinado assunto ou problema? Nenhuma decisão 

é ótima, e sim satisfatória, pois as soluções e alternativas desenhadas para uma 

determinada situação nunca levam em consideração todos os detalhes da operação, 

processo ou sistema. 

 

Sabendo disto, a tendência mais comum vista nas empresas é dos gestores e 

líderes solicitarem uma quantidade cada vez maior de informações, relatórios, 

estudos e estatísticas quando uma decisão deve ser tomada, para que não haja 

riscos de a decisão satisfatória trazer resultados insatisfatórios. Tenta-se cada vez 

mais evitar os ambientes de risco e de incerteza nas tomadas de decisões, e 

permanecer apenas no ambiente da certeza – o que é, na grande maioria das vezes, 

impossível. 
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O resultado, que chega até a parecer bastante intuitivo, é que as tomadas de 

decisões são lentas, e muitas vezes atrasadas: faz-se um bom levantamento de 

dados preliminares, e os cenários construídos para simular as alternativas de 

decisão são bastante assertivos (supondo que está análise seja feita), porém no 

momento da tomada de decisão, o mercado sofreu mudanças em seu 

comportamento, e isso afeta os resultados que serão obtidos, que já não serão os 

mesmos se a escolha fosse feita quando a necessidade ou problema que levou ao 

processo decisório surgiu. 

 

Surgem então as lideranças que são chamadas de “arrojadas”, normalmente mais 

jovens, que optam por correr um maior risco, e por tomarem decisões mais rápidas, 

e assim terminam (quando acertam) levando grande vantagem sobre a 

concorrência. Na maior parte das vezes, estas decisões são tomadas em um 

ambiente de parcial ou total incerteza, com bases apenas na intuição e na 

experiência do gestor ou líder. Métodos menos racionais são utilizados aqui, como a 

heurística, já que não há dados suficientes para se construir um modelo ou simular 

cenários futuros com base em cada alternativa desenvolvida. 

 

Mas, se o risco parece ser inevitável, já que é impossível para o ser humano 

trabalhar com um grande volume de informações, e mitigar a racionalidade limitada, 

desenvolvimentos na área da tecnologia da informação permitiram a criação dos 

Sistemas de Suporte à Decisão, ou DSSs (Decision Support Systems), que 

contrapõem de maneira bastante eficaz este problema. Os primeiros sistemas deste 

tipo surgiram na década de 70, bastante simples e com poucos recursos, mas sua 

difusão nas empresas tornou-se realmente significativa na década de 90, quando foi 

criado o conceito de Business Intelligence (BI).  

 

O BI é um conjunto de sistemas que consegue concentrar um grande volume de 

dados, permite gerar rapidamente relatórios flexíveis sobre detalhes de uma 

determinada operação, e ainda possui ferramentas para análises de tendências, 

elaboração de modelos e simulações de possíveis resultados para diferentes 

alternativas, tudo isso em um período infinitamente menor em relação ao 

processamento manual da mesma quantidade de informações. E, além disso, o BI 
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 [1] Cognos  e Cognos Express: ferramentas de BI desenvolvidas e comercializadas pela IBM. Mais 
informações podem ser obtidas no site http://www-01.ibm.com/software/analytics/cognos/express.   

pode ser desenvolvido de maneira a integrar diferentes sistemas, e assim obter em 

tempo real informações estratégicas para o negócio. 

 

A ferramenta vai então de encontro a necessidade dos gestores, pois consegue de 

maneira bastante rápida gerar relatórios e estimar resultados de eventuais decisões 

que tenham de ser tomadas para um determinado problema, trazendo a análise e 

solução para os ambientes de certeza, ou no máximo para um com grau muito 

menor de risco. E isto é tão verdade, que cada vez mais e mais empresas no mundo 

inteiro estão utilizando o BI em suas análises. 

 

Esta ferramenta, aplicada na área de pós-venda, pode trazer informações 

importantes sobre o perfil e comportamento dos clientes, além de também relatórios 

sobre defeitos e reparos realizados, permitindo tanto gerar ações de vendas de 

pecas e serviços, como também propor melhorias nos produtos ofertados baseadas 

nos gostos e decisões dos clientes. 

 

E, se a ferramenta possui hoje custo elevado, as montadoras em geral tem 

condições de adquirir um pacote bem estruturado de BI: hoje o foco das empresas 

que desenvolvem e aplicam sistemas deste tipo não está apenas em empresas de 

grande porte, mas também nas de porte médio, o que implica em custos menores de 

aquisição (como exemplo, a IBM lançou recentemente uma versão mais barata de 

seu BI Cognos, o Cognos Express[1], voltado para a média empresa). 

 

Portanto, sendo esta ferramenta de custo acessível para as grandes montadoras de 

veículos, e possuindo recursos que permitem uma consolidação rápida de 

informações e dados de negócio de maneira a formar uma inteligência que permita 

uma boa tomada de decisão, concluímos deste estudo que é extremamente 

recomendado a aplicação de um sistema BI no ambiente da indústria 

automobilística, e não apenas nos processos internos, mas também no setor de pós-

venda, onde um grande volume de informações obtidos de clientes e da rede de 

concessionárias deve ser constantemente analisado e monitorado.
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