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Resumo
AQUARONI, L. M. (200 I). Uma investigação sobre o relacionamento entre Planejamento
Estratégico e Sistemas de Apoio à Decisão. São Carlos, 200 I. 11 5p. Dissct1ação (Mestrado) Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.
Atualmente as empresas estão testando continuamente sua capacidade de criação e
investimentos que estão se tornando cada vez mais altos, como forma de se ajustarem às novas
situações do mercado. Isto leva às organizações a necessidade de disporem seus recursos em novas
tecnologias, sempre voltadas às inovações, pois a competição entre as empresas está cada dia mais
acirrada. Para uma organização alcançar seu espaço no mercado, um dos principais recursos que
esta necessita , é a criação e uso de um bom Planejamento Estratégico organizacional. Com um
Plano Estratégico, a empresa tem condições de criar um ambiente de mudanças quando necessário,
obtendo de forma simples, uma visão mais segura de seu futuro e auxiliando o processo de tomada
de decisão, onde normalmente estas decisões são tomadas baseando-se em comparações e
tendências, sendo importante à realização de análises em diversas dimensões do negócio da
empresa. Para isso, torna-se necessário a construção de um modelo de negócio a fim de realizar
planejamentos com base nos dados disponíveis pelos sistemas da organização. Neste caso, é
possível relacionar que o

Pl an~jamento

Estratégico empresarial estando consistente com os

Sistemas de Informação da empresa. pode contribuir para o processo de tomada de decisão
organizacional, auxiliado pelos Sistemas de Apoio à Decisão, que são os responsáveis por oferecer
as in formações estratégicas da empresa, pré-defi nidas em um bom Plano Estratégico c aprcscntál:ls de maneira eficiente c fácil compreensão à alta administração permitindo a escolha ela melhor
altcmativa para o sucesso ele sua empresa. O presente trabalho tem como objet ivo mostrar o
relacionamento entre o Planejamento Estratégico c os Sistemas de Apoio à Decisão. de modo a
apresentar o que é necessário pa ra que todo este processo gere os melhores resultados a tomada de
decisão organizacional.

Palavras-C have: Planejamento Estratégico; Sistemas de Apoio à Decisão: Sistemas de
fnfonnação; processo decisório.
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Abstract
AQUARONI , L. M. (200 1). An investigation about the relationship between S trategic Plcmning
rmd Decision Suppo/'1 .S)1slem. São Carlos, 2001. 115p. Dissertação (Mestrado) - Escola de

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.

Now the companjes are testing its creation capaeity anel investments that are becoming more
anel more high continually, as fonn of if they adjust to the new situations of the market. This takes
to the organi zations the nced of its dispose resources in new technologies, always returned to thc
innovations, because thc competition among the companies is cvery more intransigent day. For an
organization to reach its space in the market, onc of the main rcsources that thi s nccds, it is the
creation anel use of a good organizational Stratcgic Planning. With a stratcgic plan, the company
has conditions of crcating an atmosphcre of changes whcn necessary, obtaining in a simple way, a
safer vision of its future anel aiding the process of taking of decision, where these decisions are
usually taken basing on comparisons anel tcndencies, bcing important the accomplishment of
analyses in severa! dimensions of thc business of the company. For that, it bccomes nccessary the
constmction of a business model in order to accomplish planning with base in thc available data for
the systcms of thc organization. ln this case, it is possible to relate that the managerial Stratcgic
Planning bcing consistcnt with thc in fonnat ion systcms of thc company, it can contributc to thc
process of taking o f decision organizai ional , aidcd by thc Dccision Support Systems, that they

ar~

the rcspousible for to offcr the stratcgic in fonnation of the company dcfined in a goocl strategic
plan anel to prescnt them of effi cicnt way anel easy understanding to the high admin istration
allowing the choice of thc best altcrnative for the success of its company. Thc prcsent work has as
objcctive to show thc relationship between thc Strategic Plann ing anel thc Deeision Support
Systems, in way to prescnt what is necessary so that this wholc process gcncratcs the bcst results
the taking of dccision organi za! ion:-~ 1.
Key-words: Stratcgic Planning; Decision Support System; Informat ion Systcm; decision proccss
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1. Introdução

No contexto organizacional, a estratégia corrcsponde à capacidade de se trabalhar
continuamente, o ajustamento da organização às condições ambientais em mutação dos negócios
em relação aos mercados, tendo em mente uma visão de futuro a longo prazo. Atualmente a
turbulência por que passam as organizações é tão acentuada e tão acelerada que o ambiente
organizaciona l é descrito como randômico c nesse ambiente a grande função da estratégia é
promover o equilíbrio entre a visão de futuro da organjzação e o necessário no presente para se
atingir o que é desejado (OLIVEIRA, 1999b ).
Ao se trabaU1ar a estratégia verifica-se a capacidade do poder organjzacional para atingir os
objetivos. No que diz respeito à administração estratégica, esta se constitui de quatro fases distintas
e interligadas: o PE, a implementação do plano, o monitoramento ambiental dos objetivos e
resultados c também o armazenamento dos dados das empresas que são as principais fontes de
informações no processo de tomada de decisão organjzacional.
Segundo VIVACQUA et ai. (1999), para alcançar os efeitos desejados, o PE necessita do
apoio e comprometimento de todo corpo funcional da organjzaçâo por ocasião da implementação
das diversas ações estratégicas dele dc<:Orrentes. Baseado neste conceito existem fases para criação
de um PE nas quais envolvem: aná lise ambiental interna, a11ál isc ambiental externa, dcti niçào de
novos paradigmas, definição da missão c plano de negócios, defin ição de políticas, direlrizcs e
determinação das ações estratégicas para implementação.
Para que uma empresa tenha o sucesso desejado, após identificar o Plano Estratégico. é
necessá rio que esta conheça uma nova variável: a informação para a tomada de decisões. Os
Sistemas de Informação surgem como resposta prática a essa nova va riável, oferecendo meios para
que os profissionais acessem as informações disponíveis nas bases ele dados de suas organizações,
com adequado tratamento, ele modo a servir de rderência para apoiar decisões de caráter
est ratégico, operacional c tático.
O próximo passo seria a fase de projeto, que diz respeito ao desenvolvimento do sistema
até a sua implantação. Normalmente uma f'à se de planejamento deste sistema envolve o
entendimento do negócio, porque nem todo mundo conhece o negócio em que está inserido. Em
seguida , são importantes a definição e diagnóstico das bases de dados que serão utilizadas. Ao
citar vários números diferentes, isso gera insegurança para qualquer um, neste caso, é muito
importante se ter uma base de dados consistente c sincronizada com dados únicos.
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Para definir uma base de dados como esta, é necessário buscar todas as informações que
estão dispotúveis nos Sistemas de Informação, trata-las de forma adequada c a rmazena-las no que
pode ser chamado de Data Warehouse. O Data Warehouse é uma tecnologia que visa torna r viável
o aprovei tamento de informações geradas pelos diversos sistemas transacionais (Ex: Folha de
Pagamento e Emissão de Nota fiscal) obtidos externamente, que sejam de inte resse e necessários
ao suporte às decisões estratégicas. O Data Warehouse acaba sendo orientado por assunto,
integrado e tem foco no tempo, contendo as informações relevantes para sustentar decisões
estratégicas .
O fluxo de infonnaçõcs de um ambiente provido de Data Warelwuse e outras ferramentas
que o auxiliam como OLAP, DATA MINING, por exemplo, consiste em transformar informações
operaciona is e de fontes exte rnas em informações gerenciais, capazes de gerar wn diferencial
competitivo, trazendo maiores possibilidades de sucesso às organizações c facilitando o processo
decisório empresarial. O foco está totalmente ligado na ação estratégica da empresa, que
proporciona ao decisor, variáveis que demonstram o quanto um Plano Estratég ico bem elaborado
irá fazer a diferença entre os competidores que buscam informações bem defínicla s pma futuras
decisões.
O PE está totalmente ligado com o processo de decisões da organização, que tem como
suporte os Sistemas de Apoio à Decisão atl'.: iliados por suas ferramentas como o /)ata Worelwll.,·e
ç Dctlu i'vlurts (referente aos dados) e o OLAP c Dota i'vfining (refe rente ao modelo do dados).
Estes. por sua vez. buscam os dados nos Sistemas de Infonnação ela orga nização. estando
prçparados pa ra de forma adequada, no momento em que o executivo necessitar tomar uma
decisão

es t~j am

à disposição de fonna c qualidade adequadas. O PE tem ação sobre o Si stema de

In formação, pois estes sistemas são alimentados por informações estratégicas geradas por um
Plano Estratégico bem elaborado e e fíciente. É nesse contexto que será apresentada uma análise
sobre como o PE organi zaciona l pode contri buir com os Sistemas de Apoio à Decisão e suas
ferramentas, que hoje são de fundamental importância em um ambiente empresarial no processo
decisório, como mostra o relacionamento da fígura:
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PLi\NÉJAlviENfO ESTRATEGJCO

DADOS
Da/a ll'ardwuse
Da/a ,\/ar/

MODELOS
OLAP

Da/a Alining

- -- -- SISTEMI\ DE INFORJv1AÇÀO (Slli, ERP)

Figura I -O relacionamento entre o PEco SA D

1.1 1\tlotivação do trabalho
A moti vação pelo traba lho surg1u no fato de que o PE atL'I:.ilia a tomada de decisão
organi zacional, tendo como base fundament al para

cst~;

tipo dt: auxílio os Sistemas de Apoio à

Decisão. Baseando-se nesta afirmativa. torna-se necessário estudar um pouco mais sobre o já
conhecido PEcas atuais tecnologias utilizadas pelas empresas para atuarem no processo decisório,
como o Data IVarehouse. Data i\lfart. OLAP e Data J\1inig.
Estas tecnologias merecem destaque, devido à quantidade de recursos que oferecem,
podendo assim, permitir aos executi vos algumas tàci lidades e provisões no momento da tomada de
decisão. Pa ra qu e todo este ciclo de decisão organizacional que envolve PE, SI e SA D, seja
eficiente, é necessário que a empresa tenha um Plano Estratégico totalmente consistente com seu
Sistema de Informação, o qual é o intermediário para que os dados cheguem até as ferramentas do
SAD c assim forneçam as melhores intà rmaçàes aos decisores.

Este traball10 apresenta uma análise sobre o PE empresarial e alguns sistemas de extrema
impo11ância à organização como os Sistemas de lntà rmação (responsável por fazer o intermédio
entre os dados vindos do PE e enviando-os ao SAD) c também os Sistemas de Apoio à Decisão
auxiliados por suas ferramentas como o Data Warehouse , Data i\1/ining c Data AI/art. mostrando
qual o relacionamento existente entre estas técnicas.
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A escolha pela investigação sobre o relacionamento existente entre PE e os Sistemas de
Apoio à Decisão se deu pelo fato de que as empresas, na maioria das vezes, não conhecem bem
seus negócios, ou seja , o que realmente deve estar coerente na organização para que os dados se
tornem os mais precisos possíveis no momento da tomada de decisão. No presente trabalho não
haverá uma aplicação, limitando-se apenas em desenvolver uma vasta pesquisa exploratória para
entender a existência deste relacionamento.

1.2 Objetivo
Este trabalho tem como objetivo mostrar o relacionamento existente entre o PE
organizacional e os Sistemas de Apoio à Decisão, tendo como intennediário para este processo os
Sistemas de Informação, responsáveis por alimentar os SADs com os dados vindos do PE, onde a
construção do Data Warehouse ou também Data lvlart baseado no PE visa a melhoria da qualidade
dos dados para o processo de tomada de decisão na empresa.

1.3 1\tlétodos de pesquisa
Neste item serão discutidos os aspectos metodológ icos considerados na realização desta
pesquisa . A partir do objetivo estabelecido. as perg1111tas de pesquisas são elaboradas. o método de
pesquisa é escolhido c as fases da pesquisa c as etapas do trabalho sfio dcfi1údas.

1.3. 1 Perg untas de pesquisa
A pa11ir do objeti vo, foram definidas as seguintes perguntas de pesquisa:
• Qual a função do PE na organi zação?
• Qual a importância da decisão em uma organização?
• Como os Sistemas ele Apoio à

Decisão a uxiliam o processo decisório

organizacional?
• De onde vem as informações que definem os Sistemas de Informação que, por fim
alimentam os Sistemas de Apoio à Decisão?
• Qua l a importâ ncia do Data Warehouse, Data i\1/art c Dato i\lfining no processo
decisório organi zacional?
• Qual o relacionamento existente entre PE c Sistemas ele Apoio à Decisão?
• Quais as vantagens deste relacionamento?

1-t

1.3.2 Escolha do método de pesquisa
Para atingir o objeti vo é empregada uma abordagem de pesquisa descritiva. que segundo
CERVO & BERVIAN (1 983) observa , registra, analisa c correlaciona fatos ou fenômenos sem
manipula-los.
Considera-se a pesquisa descritiva indicada para este trabalho, uma vez que se pretende
investigar o relacionamento existente entre o PE orga1lizacional c os Sistemas de Apoio à Decisão,
sendo considerados fatores importantes no processo de tolllada de decisão de uma empresa. Este
tipo de pesquisa pode assumir diversas formas, dentre elas o estudo exploratório, através da
pesquisa bibliográfica, método que será utilizado neste trabalho.

.,

J.4 Estrutura do trabalho
Para que o objetivo

s~j a

atingido se fa rá uma análise, refcrenciando os conceitos sobre PE,

Sistemas de Informação c Sistemas de Apoio à Decisão, conceitos estes que darão sustentação ao
desenvolvimento c conclusão do trabalho. Além da revisão dos conceitos. será também importante
identificar de fomm exploratória o relacionamento entre PE e os Sistemas de Apoio à Decisão. Para
tal. o trabalho constará dos próximos capítulos:
•

Capítulo 2 - O Planejamento Estratégico: serão apresentados os prmc•pa1s conceitos
sobre PE. bem como os benefícios que esta metodologia oferece ao processo decisório
orgmlizaciona I;

•

Capítulo 3 - Os Sistemas de Inform ação : tem como função apresentar os conceitos
sobre o uso da Tecnologia da Informação c também os conceitos sobre os Sistemas de
Informação que são de extrema importância para este relacionamento:

•

Capítulo 4 - Os Sistemas de Apoio à Decisão: apresenta os principais conceitos sobre
estes ti pos de sistemas c suas principa is ferramentas envolvendo o Data 1Jiarehouse,
OIAP (On Une Anolytical Process), Data J'vlining c Data Mart:

•

Capítulo 5 - O relacionamento entre o PE e o SAD: identi ficará em como o PE auxilia o
SAD no processo decisório organizacional, evidenciando os conceitos e interações

referenciados nos capítulos 2. 3 e 4:
o

Capítulo 6 - Conclusão: apresentará as considerações fí nais obtidas através da pesquisa
realizada.
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2.

O Planejatnento Estratégico

2.1 Considerações iniciais
No contexto organizacional para que um admi nistrador seja capaz de reagir a este ambiente
de mudanças, é necessário que as estratégias de sua organização estejam de acordo com a realidade
que o negócio vive no momento. Tudo isso acontece, porque administradores e suas organizações
precisam dominar uma grande quantidade de infonnações disponíveis diariamente em seus
ambientes informatizados, proporcionando uma quantidade menor de tempo à tomada de decisão.
O processo de decisão de um executivo envolve muito mais do que análise de dados, metas,
critérios c assim ilação de infonnaçõcs importantes, exige também experiência profissional. Neste
caso, o processo de decisão necessita de competência, motivação, e além di sso, dados consistentes
e de qualidade oferecidos pelos sistemas da organização. Hoje, com o novo conceito de bancos de
dados chamado Dnrn Warehouse, a facilidade na tomada de decisão está cada vez mais próx ima,
principalmente pelas características que esta ferramenta oferece. As in formações obtidas através de
uma ferramenta como esta, auxiliam o tomador de decisão, principalmente se o Plano Estratégico
de sua organi zação for ativo no que se refere a revisão de seus pl:mos. em tempo hábil. de acordo
com as mudanças necessárias às demandas do ambiente organizacional.

2.2 O Planejamento Estratégico
2.2.1 H istórico
A necessidade de planejar foi reconhecida por pesquisadores datando 4000 anos A.C. pelos
egípcios na teoria organizacional. Somente em J9 1 I, Taylor implementava a necessidade da
existência de uma sala junto ao chão de fábrica, como forma de planej:t r o aumento da eficiência
dos processos produtivos. Hcnri Fayol dcfuüu a função admi1üstrativa como sendo a um só tempo
prever, organizar, comanda r. coordenar e controlar. Tudo isso, trata-se de um marco fundamental
na a bordagem do processo de planejamento pelas ciências ad mi nistrativas.
A partir da Segunda Guerra Mundial, pesqui sas mostraram a relação entre instabilidade
organizacional e características do processo administrativo. Neste período, valiosas cont ribuições
matemáticas para análise dos processos decisórios fora m elaboradas. Já na década ele 60. cienti stas
americanos desenvolveram traba U10s enfatizando o planejamento de organizações, que agregou
conceitos importantes ao planejamento, como: h1rbulência ambiental, meio ambiente, cultura,
desenvolvimento, interação e mudança orga1Üzacional.
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Nesta linha foram abordados os agentes de mudança e a estratégia educacional da
organização, salientando que a decisão é mais importante que a execução que a sucede e introduziu
os conceitos de transações planejadas com o ambiente (ROSSETO, 2000).
A partir da década de 70, uma série de metodologias surgiram, dentre elas o PE. As últimas
décadas trouxeram a tona uma área ela gestão, que não sendo nova, não tinha ainda assumido o
foco de autonomia em conteúdo e metodologia, e que outras áreas mais operacionais c urgentes há
muito tempo tinham conseguido: a estratégia empresarial. Pode-se dizer que é verdade que a
estratégia empresarial esteve sempre presente nas organizações, uma vez que continuamente se
tomaram decisões sobre oportunidades de negócios, escolha e gestão de recursos, melhoria
contínua da qualidade e uma forma de concorrer nos mercados (SA VIANI, 1999).
O PE passa a assumir uma clara imp01tância dominante na vida empresarial, embora a
característica de decisão a longo prazo permita que este seja uma competência exclusiva dos
decisores de topo, onde a decisão torna-se pontual e desdobrávcl em Planos Estratégicos com
revisões ou correções a prazo (MORAES, 2000).

2.2.2 Definições e conceitos de Planejamento Estratégico
O PE correspondc, de acordo com OLTVEJRA ( 1999a), a um conjunto de providências a
serem tomadas pelo execut ivo con iderando a situação em que o futuro tende a ser diferente do
passado: entretanto, a empresa tem condições c meios de agir sobre as va riáveis c fatores de modo
que possa exercer alguma influência ; o planejamento é ainda um processo contínuo, um exercício
mental que é executado pela empresa independentemente da vontade específica ele seus
ac~ni nist radares.

O PE é uma declaração detalhada e específica das intenções de uma empresa , no que diz
respeito aos clientes, concorrentes, fomeccdores, investidores, equipamentos, empregados. enfi m o
futu ro. É uma maneira de ver seu próprio futu ro mais à frente. c se a empresa não gostar do que
ver, terá condições de mudar seus planos, baseados em decisões que podem ser tomadas mediante
o conjunto de i1úonnações e serviços oferecidos por um Plano Estratégico.
Em seu livro "Excelência na AdmiH istração Estratégica", OUVEIRA ( 199%) defi ne o PE
como uma metodologia gerencial que permite estabelecer a direção a ser seguida pela empresa,
visando o maior grau ele interação com o ambiente.
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O planejamento pressupõe a necessidade de um processo decisório que ocorrerá antes,
durante c depois de sua elaboração c implementação na empresa. Este processo de tomada de
decisões deve conter, ao mesmo tempo, os componentes individuais c organizacionais, bem como
a ação nestes dois níveis deve ser orientada de tal

maneira que garanta certa consistência de

interesses dos diversos f.:1tores alocados no ambiente da empresa.
Toda a atividade de planqjamento nas empresas, deverá resulta r de decisões presentes,
tomadas a partir de uma análise de impacto as mesmas no fuh1ro, mediante dados oferecidos pelos
sistemas da organização, proporcionando uma dimensão de tempo de alto significado.
A posh1ra de PORTER (1992), em relação ao PE é defensiva, quando coloca as razões da
competitividade fora da empresa, baseando suas estratégias no ajuste do ambiente externo. Com
isso, a idéia é que as empresas que melhor se ajustarem a este ambiente seriam as que melhor
sobrevivessem.
M fNTZBERG ( 1994) e MOTIA ( 199 1) expressam a idéia de que o PE não serve mais para
ser a única maneira de expressar a formulação de estratégias no ambiente organizacional. Ambos
enfatizam a importância do PE nas suas perspectivas de contínuo, sistemático e contingcncial,
aceitando-o como um processo emergente de um conjunto de decisões c ações que levem ao
alcance dos o~j cti \'os organi zacionais do que algo que antecede ao processo de implantação.
GRA Y( 1993) tt abalha a tese de que o PE possui di versos problemas t.:m algumas

empr~sas,

por causa de seu diagnóstico errôneo c também de seus defeitos. Existem algumas iàlhas, segundo
ele, de implementação, o que tem sido a causa da frustração e da retração em relação a este
processo.
Segundo HIGBY (2000), o PE é um processo abrangente que visa definir o que a empresa
deveria tornar-se e como realizar mcU10r esse objetivo. 8ssa ferramenta avalia o potencial da
empresa e associa claramente seus objetivos às iniciativas c aos recursos necessários para atingir a
meta. O PE é um processo sistemático com o fim de apresentar c responder às questões mais
críticas que a equipe administrativa enfrentará. especialmente as questões ligadas ao
comprometimento de grandes quantidades de recursos.
Ainda para H!GBY (2000) o PE é mais usado para:
e

Mudar a direção c o desempenho da empresa:

o

Estimular discussões, baseadas em fatos, de questões delicadas dentro da

organização:
• Criar uma estrutura comum para a tomada de decisão na organização:
o

Estabelecer o contexto apropriado às decisões orçamentárias e à avaliação do

desempenho;

IH

•

Treinar os executivos para que produzam informações melhores que levarão à

tomadas de decisões melhores:
•

Aumentar a confiança na direção da empresa.

Argumentando a necessidade de reconceitualizar o PE nas organizações, SAUvl &
MENEGASSO (l996) identificam que o pensar criativo e crítico, associado ao entendimento da
realidade em mudança, são pré-requisitos pa ra o pensamento estratégico. Para isso, é preciso
buscar um novo ser humano, num novo conte:--1o organizacional, de forma associada ao sentido
pleno da vida c não de forma única, que considera excl usivamente a razão do cálculo. É preciso,
pois, humanizar a função do PE.
O propósito do PE pode ser definido como o desenvolvimento de processos, técnicas c
atihtdes, as quais proporcionam uma situação viável de avaliar as implicações futuras de decisões
presentes em função dos objetivos empresariais que facilitarão a tomada de decisão no futuro, de
modo mais rápido, coerente, eficiente e eficaz. Dentro deste raciocinio, pode-se dizer que o
exercício do Planejamento tende a reduzir

a ince1teza envolvida no processo decisório c,

conseqüentemente, provocar o aumento da probabilidade ele alca nce elos objetivos e desafios
estabelecidos à empresa.
Para PEREIRA NETO (2000), a definição ele planejamento deve esta r embasada na crença
de que o futuro pode ser melhor se, no presente, forem feitas intervenções que possam conduzir à
situaÇ<Io desejada ou, na pior das ltipóteses, ao mais próximo a esta, pois realizar a

pr~j eção

desejada é a aspiração de todo e qualquer executi vo. Neste caso, o objeti vo do planejamento é
estabelece r uma projeção que especifique até onde os administradores acreditam que a organização
possa chegar ao tentar a otimização dos resultados.
Este processo contínuo, composto de várias etapas, fun ciona de forma não linear em
decorrência ele haver variabilidade nas empresas. Esta variabilidade é devida às pressões
ambientais que a empresa tem de suporta r e que sào resultantes de forças externas continuamente
em alteração com diferentes níveis de intensidade de influência , bem como das pressões internas,
resultantes dos vá rios fatores integrantes da empresa, provocando mudanças em a lgumas
prioridades da empresa .
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Figura 2- Mudanças JH'ovocadas pelo Plaucjamcuto Estratégico (OLIVEIRA, 1999a, p.36)

2.2.3 Características e funçõ es do P lanejamento Estratégico
Ao fazer um eshtdo sobre estratégia é necessário demonstrar as diferenças básicas que as
ca racterizam, citando que a estratégia é composta de múltiplas táticas, simultâneas e integradas
entre si, estando ligadas a objetivos situados a longo prazo, enquanto a tática refere-se a objetivos a
curto prazo (PEREIRA 1 ETO. 2000) .
Neste sentido, é importante detl nir o porque uma empresa deve possui r estratégias. já dizia
(L0D l, l972):
•

Qu~ndo

se constrói uma

estr~tégia ,

não se pretende tomar hoje, decisões sobre o

futuro, mas tomar decisões. tendo em mente o futuro:
•

A estratégia não deve ser

confun d id~

com um dos

pl~nos

táticos da empresa; a

estratégia não é inovação. di vcrsiticação ou planejamento financeiro, mas o conjunto
disso tudo dirigido a objetivos a longo prazo que se pretende allngir;
•

A estratégia não é um fí m em si mesma. mas apenas um meio. Deve ser reava liada e
reajustada constantemente em função de mudanças. Estratégia não dá a certeza, mas
apenas probabilidade com relação ao futuro.

Segundo VAS CON CELOS ( 19&5). o PE possui diversas características, entre elas:
•

Ser partieipativo: o PE part icipativo constitui-se em uma das formas de
desenvolvimento de habi lidades grupa is, assim como também a conscientização
individual e gmpa l do funcionamento da organjzação, uma vez que as pessoas são
levadas a di scutir c a pensar toda a organização, quer em termos de objetivos

'·

organizacionais, métodos, processos e formas de interação, quer em termos de visão de
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futuro da organização;
•

Ser capaz de antecipar oportunidades: as ações estratégicas, traduzidas em um
conjunto de projetos estratégicos, por sua vez, estão f011alecidas por expressarem a
conquista das oportunidades, por atenuarem ou removerem restrições internas e por
promoverem defesas às ameaças ;

•

Ser capaz de interagir com o Sistema de Informação: é muito importante que o PE
esteja consistente com o Sistema de Informação da empresa, pois este tipo ele
consistência, acarreta a busca de informações precisas no momento de agir em meio
aos problemas organizacionais ex istentes;

Como um processo, o PE envolve uma seqüência de atividades, cada uma sendo vital para o
sucesso da empresa como um todo. Estas atividades incluem, segundo PORTER ( 1996):
•

Uma avaliação cuidadosa elo ambiente em que a organização está inserida;

•

Uma análise das mudanças nesse ambiente, com uma projeção para o futuro;

o

Uma avaliação ela própria organização em relação à missão, recursos e suas
competências administrati vas :

•

A definição dos objetivos que a empresa gostaria ele alcançar a longo prazo;

•

Uma avaliação das mudanças prováveis no ambiente externo c as oportunidades a
mudança para se chegar aos objetivos:

•

Implementação elo Plano Estratégico;

•

rvfcdiclas de progressos c revisão de planos.

O processo de PE determina a direção a seguir, mensurando os recursos di sponíveis c os
necessários, implicando na compreensão da dinâmica nas mudanças advindas do mercado, bem
como ela sensibilidade para identificação c canali zação destas mudanças de forma positiva para a
unidade de informação (BARBALHO & BERRAQUET, 1995).
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MEYER ( 1999) analisando a função gerencial do PE, afirma que ela deve cumpnr os
seguintes pontos:
p

L

APOIAR O PROCESSO DECISÓRIO

A
N
E

TRAZER MAIOR RACIONALIDADE
A

ÀS DECISÕES NA ORGANIZAÇÃO

;\(

E

N

ORIENTAR TRANSAÇÕES NA

T

ORGANIZAÇÃO

o

Figura 3 - F unções Ge renciais do PE (l\1 EYER, 1999, p.3)

Ainda para PEREIRA J\TETO (2000), o processo que identifica as funções de planejamento
envol ve quatro etapas:
•

Preve r resultados de decisões, na fonna de medidas de desempenho;

•

Reunir infonnações sobre desempenho real:

•

Compa rar o desempenho real com o previsto;
o

Verificar quando uma decisão foi deficiente e corng tr o procedimento que a
produ ziu, bem como suas conseqüências, quando possível, atra vés das informações
que são oferecidas pelos sistemas da empresa.

De acordo com BURRUS (2000), um PE oferece muitos benefícios, tais como, suporte a
tomada ele decisão empresa rial, um veículo ele connulicação e coordenação e um modo para
determinar a locação ele recursos, metas c objcti vos orgmlizacionais.
O controle eleve ser exercido de forma s istemática e coerente com os objetivos da empresa,
uma vez que a tàlta de relação entre eles, além de produzir informações ineficientes, acarreta
custos desnecessários. Além do mais, um sistema de controle eficiente e eficaz, transformando a
informação em instnunento confiável , pode oferece r aos admi1lÍstradores elementos para uma
decisão correta. Neste caso, é importante que o Sistema de Informação garanta a SÍllCroJlÍa entre o
planejado e o executado (GRAEML,2000) .
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2.2.4 Níveis d e influência no Planejamento Es tratégico
De acordo com OLIVETRA ( 1999b), a empresa possui alguns níveis que fazem a infl uência
direta em um processo de PE:
•

Nível de influência da organização estratégica: nesse contexto, verifica-se que o
processo de influência na organização estratégica é do nível mais alto ao nível
mais baixo na pirâmide da cstmtura organizacional. O nível tático de influência
tem por fmalidadc oti mizar determinada área de resultado e não a empresa como
um todo. O nível operacional é considerado como a formalização, principalmente
através das metodologias de desenvolvimento e implementação estabelecidas;

•

Nível de abrangência: pode-se citar o corporativo, que tem como função a
disseminação

e

acompanhamento

dos

objetivos,

estratégias

e

políticas

corporativas, a Unidade Estratégica de Negócios c a empresa;
•

Nível de condicionantes : vários fatores condicionam o estabelecimento do Plano
Estratégico, dentre eles:
•

Fator Humano: a efi ciência do Plano Estratégico, depende elo valor e ela
integração das pessoas que terão ele desempenhar as funções que lhes são
atribuídas:

•

Fator ambiente empresarial: deve-se considera r a análise do fl uxo de decisões,
na qual são identificadas as decisões administrati vas necessárias para se dirigir
a empresa c todos os seus relacionamentos:

•

Fator sistema de objetivos, estratégias e políticas: tem influência, à medida
que, os objetivos, estratégias c políticas estão bem detinidos e claros:

•

Fator tecnologia: permite que a empresa coloque em prát ica o conjunto de
conhecimentos que são uti lizados para operacionalizar as at ividades da
empresa, fazendo com que seus objetivos s~jam alcançados:

•

Nível componentes: são eles:
•

Sistema de responsabilidade: corrcspondc ao resultado da alocação ele
atividades pela organização:

•

Sistema de autoridade: corresponcle ao resultado da distribuição do poder pela
empresa;

•

Sistema de comunicações: corrcsponde ao resultado da interação entre as
unidades da empresa. Neste sistema, devem ser considerados alguns aspectos,
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tais como: o que deve ser comunicado, quando deve ser comunicado, de quem
vem a informação, para quem vai a informação;
•

Sistema de decisões: corresponde ao resultado da ação sobre as informações.
DRUCKER (L 989) considera que deve ser efetuada uma análise das decisões,
considerando os itens: que decisões são necessárias, de que espécies são estas
decisões, em que nível devem ser tomadas. O autor ailtda apresenta regras
relacionadas ao aspecto mencionado:
•

A decisão deve ser tomada sempre no nível mais alto e,

•

A decisão deve ocorrer sempre em 1úvel que assegure a consideração
plena de todos os objetivos c atividades afetadas. Os aspectos do
sistema de decisão são o dados, a informação, a decisão, a ação c o
resultado.

2.2.5 Um modelo de Planejamento Estratégico
Elaborar um Plano Estratégico não é uma tarefa f.'lcil. Para desenvolver um PE eficiente. é
necessário que o negócio da empresa seja conhecido integralmente, sem dei:-;ar ressalvas no
desenvolver do processo do plano. Conhecer o negócio é um dos itens mais importantes para que o
Plano Estratégico traga à orga ni zação fatores que lhe garantam uma boa situação no decorrer de
sua existência no mercado.
Pensando neste aspecto, STEINER ( 1979) elaborou um modelo o qual pode ser usado em
pequenas, médias c g randes organizações. O modelo apresentado pelo autor tem como foco
principal o relacionamento de que a empresa deve ter objetivos que levam a criação de estral6gias
para alcança-los e, baseado neste conceito, algumas características devem ser apresentadas:
•

Um sistema de PE não deve ter dimensão de tempo fi xo. Em muitas empresas a missão
c os propósitos básicos da organização têm uma dimensão de tempo ilimitado,
proporcionando mudanças sempre que 11t:cessário:

•

Os objetivos da empresa são fatores de extrema importância, onde toda e qualquer
organização têm objetivos diferentes c com significados dite rentcs:

•

O PE é um processo interativo, onde existem interações consideráveis entre a
formulação concreta dos objetivos c estratégias para alcança-los.
Se a empresa estabelecer um objetivo e não desenvolver estratégias para executá-los,
este objetivo poderá ser dcscmiado pela organização;
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•

O modelo de PE é complexo, mas aumenta o sucesso gradativo da empresa;

•

É necessário estabelecer decisões de planejamento, onde cursos de ações são criados
para implementar os Planos Estratégicos;

•

O PE possui elementos que designam a tradução de estratégias em ações atuais da
organização;

•

O PE deve desenvolver entradas que se referem ao passado histórico, tendências,
oportunidades c ameaças, forças e fraquezas internas, previsão de vendas, valores e
julgamentos dos executivos;

•

É necessário dcfmir também no Plano Estratégico o tipo de empresa que se quer obter;

•

O PE deve ana lisar os clientes: quem sào eles, como deveriam ser classificados,
porque estes clientes obtêm o produto ou serviço oferecido pela empresa, que tipos de
produtos/serviços a empresa oferece, que tipos de mudanças podem ocorrer:

•

Um Plano Estratégico deve mostrar a sincron ia entre o conjunto: ameaças.
oportunidades, tendências, planos, forças externas e internas e identi ficar as estratégias
para aproveitar as oportunidades do negócio;

•

Deve existir interação entre as estratégias e muito interesse em saber como alcançalas, tomando as decisões corretas c monitomndo o plano par:1 rccici:H o quando
necessário.

Alguns pontos neste modelo tornam-se incomu ns para outros autores que também
desenvolveram modelos relativos a criação de um PE organizacional, como por exemplo, a
definição de objetivos e estratégias, a criação de metas e propósitos da organização. análise de
oportunidades, ameaças, forças e riscos, dentre outros.
Neste caso, para elaborar um bom Plano Estratégico é importante que a empresa tenha
consciência de que algumas etapas elevem ser realizadas no desenvolvimento de seu processo,
tornando-o um elemento de total eficiência no contexto organizacional. Sendo assim, OLlVElRA
(1999b), BARBALHO & BERRAQUET (1 995), PEREIRA NETO (2000), e CROUCH (2000)
identificam que o processo de elaboração de um PE deve ser desenvolvido em cinco tàscs
distintas, tornando este processo ágil no momento da elaboração de um PE:
•

Fase I. Diagnóstico Estratégico;

•

Fase 2. Mi ssão da empresa:

•

Fase 3. Identi ficação dos Fatores Chaves de Sucesso:

•

Fase 4. lnstrumentos Prescritivos e Quantitativos;

•

Fase 5. Controle e Avaliação.
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Este processo identifica em suas fases de desenvolvimento, como alguns fatores podem
'•

interferir em um processo de tomada de decisão, mediante as estratégias elaboradas uo plano, que
irá atingir de forma adequada toda a estrutura organizacional. Dentre estes fatores, deve-se
identificar riscos, ameaças, oportunidades de negócios, análise de concorrentes, compctitividade
dentre outros, os quais são informações de extrema importância aos Sistemas de Informação, que
ofe recem aos Sistemas de Apoio à Decisão os principais dados para que o decisor faça o que há de
mais difícil: decidir por algo que levará o sucesso ou o fracasso da empresa.

2.2.5. 1 Fase 1 - Diagnóstico Estratégico
Esta fase é realizada através de pessoas que estão totalmente envolvidas com as várias
informações obtidas da organização, que analisam e verificam todos os aspectos inerentes à sua
realidade externa e interna . Pode ser dividida em quatro etapas:
•

Identificação da Visão: nesta etapa identificam-se as expectativas c os desc;:jos dos
envolvidos na alta administração da empresa, delineando o PE a ser desenvol vido e
implementado;

•

Análise Externa : veritica as amc.1ças e oportunidades que estão no ambiente da empresa c
as melhores maneiras de evitar ou usufruir dessas

•

situ ações~

Análise Interna : deve-se ve rifica r os pontos fracos. fo rtes c neutros da organização. Os
pontos neutros de,·cm ser

cons iclcr~dos

na a nálise interna. pois muitas vezes não se têm

condi ções de esta belecer se determinada ati vidade está beneficiando ou prejudicando a
empresa. Os fatores a serem considerados nesta análise são: produtos de linha, novos
produtos, promoção. sistemas de in fo rmações. tecnolog ia, recursos huma nos, resultados.
recursos fina nceiros e imagem institucional:
•

Análise dos Concorrentes: evidencia-se a necessidade de uma a valiação da qua lidade da
informação pa ra uma a valiação preliminar do nível ele risco que a empresa está adotando .

2.2.5.2 F ase 2 - Missão d a E mpresa
Neste ponto eleve ser estabelecida a ra zão de ser da empresa , bem como seu
posicionamento estratégico. Esta fase pode ser dividida nas seguintes etapas :
•

Estabelecimento da missão ela empresa : é a determinação do moti vo central do PE, ou sc:ia ,
a dete rminação de onde a empresa quer chegar.
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•

Estabelecimento dos propósitos atuais c potenciais: corrcspondem à explicitação dos
setores de ah1ação dentro da missão que a empresa já atua ou está analisando a
possibilidade de entrada no setor;

•

Estmturação e debate de cenários: representam critérios e medidas para a preparação elo
futuro da empresa. Esses cenários devem ser montados com base nos dados e informações
fornecidas pelo Sistema de Informação. O executivo pode desenvolver cenários que
retratem determinado momento no fuh1ro, ou que detalhem a evolução e a seqüência de
eventos desde o momento atual até determinado momento futuro;

o

Estabelecimento da postura estratégica: correspondc à maneira ou posh1ra mais adequada à
empresa alcançar seus propósitos dentro da missão, respeitando a sua situação interna c
extema atual;

•

Estabelecimento de macroestratégias e macropolíticas: as macroestratégias corrcspondem
às grandes ações que a empresa deverá adotar para melhor interagir e gerar vantagens no
ambiente e as macropolíticas correspondcm às grandes orientações que servirão como base
de sustentação às decisões;

2.2.5.3 Fase 3

lde nti!lcação dos Fatores Chaves de Sucesso

São determinados pelo ambiente no qual a empresa está inserida e dizem respeito às
características necessárias à empresa ter sucesso no ramo em que atua . São nesses tàtores-chaves.
que a empresa deve concentrar seus esforços e recursos. pois o domínio dos mesmos a levará a
conseguir vantagens frente a concorrência.
2.2.5.4 Fase 4 - Instrum entos Prescritivos e Quantitat ivos

I. fNSTRUM ENTOS PRESCRITIVOS : os fnstnuncntos Prcscrit ivos do PE irão proporcionar
a explicitação do que deve ser fei to pela empresa para que se direcione ao alcance dos
propósitos cstabclcciclos dentro da sua missão, de acordo com a sua postura estratégica.
Estes instrumentos têm as seguintes etapas:
o

Estabelecimento de objetivos, desafios c metas: o objetivo corresponde ao alvo que se
pretende atingir. Aqui se determina para onde a empresa deve dirigir seus esforços:
procurando alcança r uma situação desejável. Meta corrcspondc aos passos ou etapas
com prazos para alcança r os desafios e objetivos:

•

Estabelecimento de estratégias c políticas fu ncionais: nesta etapa os aspectos a serem
definidos, utilizando-se diferentes técnicas de aná lise são:
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•

Estratégias: é a ação mais adequada a ser executada para alcançar o objetivo,
desafio e a meta ;

•

Política: é a definição dos níveis de delegação e ações para a consecução dos
objetivos . A política fornece parâmetros e orientações na tomada de decisões;

•

Diretrizes: é o conjunto estruturado e interativo dos objetivos, estratégias e
políticas da empresa;

•

Estabelecimento dos projetos c planos de ações: nesta etapa devem ser estabelecidos, a
partir das estratégias c respeitando as políticas, os seguintes aspectos:
•

Projetos: são trabalhos a serem feitos com responsabilidade na execução.
resultados esperados com quantificação de benefícios c prazos para execução
preestabelecidos, considerando os recursos humanos, financeiros, materiais e
de equipamentos, bem como outras áreas envolvidas na empresa;
pr~jetos

•

Programas: conjunto de

homogêneos quanto ao seu maior objetivo;

•

Plano de ação: conjuntos das partes comuns dos di versos

pr~jetos

quanto ao

assunto que está sendo tratado;
2.

INSTRUMENTOS
P lan~j amcnto

QUANTITATIVOS:

cons istem

na

projeção

econômica

do

Orçamentá rio, dc\'idamcnte :tssoci:tdas à estrutura organizacional da

empresa, necessárias ao desenvolvimento dos planos dt: ações, projeto

e atividades

previstas.

2.2.5.5 Fase 5 - Controle e Ava liação
Nesta fase verifica-se ..como a empresa está indo" em relação a situação

des~j ada .

O

cont role pode ser defi nido como a ação necessária para assegurar a realização das estratégias,
objetivos, desa fios, metas c

pr~jetos

estabelecidos. Essa função em sentido amplo, envolve

processos de avaliação de desempenho, comparação de desempenho real com os objetivos,
dcsatios, metas, pr~jetos estabelecidos e adição de informações ao processo de planc:jamcnto para
desenvolver os c iclos futuros da atividade adm inistrativa .
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Na consideração das informações necessárias ao controle e à avaliação do processo de PE devese analisar alguns aspectos segundo OLIVEIRA ( 1999a):
•

Tipos de informações: os tipos ele informações necessá rias ao controle e à
avaüação do processo de PE são os mais variados possíveis, abrangendo, entre
outros, aspectos como: as datas de ocorrências de eventos (relatórios de progresso,
objetivos , desafios e metas), valores de custos realizados, volume de mão-de-obra
aplicadas e quantificação da qualidade de trabalho·

•

Freqüência das informações: não é fácil estabelecer a freqüência das informações,
mas pode-se determinar, por meio de experiência própria, que pode ser julgada
válida a seguinte situação: Alta Administração (dois ou três a seis ou sete meses),
Controle Tático (dois ou três meses) e Controle Operacional ( uma ou duas
semanas e até um mês);

•

Qualidade das informações: o executivo deve ter mu ita atenção ao conteúdo das
informações, forma como são transmitidas, canais que reali zam esta transmissão.
periodicidade das

informações e também velocidade c

precisão destas

informações:
•

fontes das

intonnaçõcs : sào dua

as

fontes de informaçõçs sobre;: o

desenvolvimento do PE:
e

Coordenadores ele dcscnvolvLmen!o: recebem-se informações dos
coordenadores de desenvolvimento de reali zações para os objetivos,
desafios, metas, est ratégias, programas c prqjclos:

•

Usuários do sistema: é necessário considerar os usuários do sistema.
por

podem ocorrer inadequações com relação as informações

transmitidas por eles. Neste caso. deve haver um relacionamento
mútuo entre os coordenadores de desenvolvimento c as informações
dos usuários do sistema.
Para facilitar a compreensão de um processo de PE c todas as tàscs descritas acima para seu
desenvolvimento organizacional, VIVACQUA ( 1999) apresentou o esquema a seguir:
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F igura-'- Esquema de Planc,inrnento Est ra tégico (VIVACQUA . ct ai ,1999, pAO)
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2.2.6 Tipos de estratégias
Ex istem variados tipos de estratégias aplicadas as empresas como forma de auxiliarem seu
crescimento no mercado. Estas estratégias possuem características diferentes de acordo com a
finalidade que foram implementadas. Serão descritas a seguir alguns tipos de estratégias utilizadas
pelas organizações.

2.2.6. 1 Estratégia baseada na especialização funcional
Para ANDREWS 1 apud ALMADA ( 1998), a estratégia corporativa é um conj unto de
decisões em uma empresa, que mostram objetivos e metas, gerando as principais políticas e planos
para atingi-los c detlnindo a área de negócios desta empresa.
A iniciação das áreas funcionais ocorre em orgatúzaçôes com estrutura simples, onde a alta
administração estratégica da organização centraliza o processo de tomada de decisões estratégicas.
Essa tomada de decisão é baseada na centralização de poder, permitindo uma resposta rápida ao
ambiente competitivo. A formulação da estratégia é, com certeza, de única responsabilidade do
principal executivo, tornando o processo altamente intuiti vo, pois a estratégia tende a ser a
cxtrapolação direta de suas crenças pessoais c de sua personalidade (MINTZBERG, 1995).
As empresas com esta estrutura, não tem a necessidade de especialistas profissionais em
administração ou tecnologia, pois o traba lho é coordenado pela cúpula

cs trat~gica

qut; supe1 visiona,

dá instruções c monitora as ações de todas as pessoas envolvidas na organização.
O estágio de evolução de especialização funciona l ocorre em ambientes competitivos
estáveis c simples, cuja estabilidade advém da posição de liderança ou proteção govet namental de
seus mercados. Com a tecnologia, essas empresas a incorporam em seu sistema produ! ivo de forma
a facil itar o entendimento do trabalho a ser feito para obtenção ele seus produtos. o que não exige
alta especialização profissional por parte de seus funcionários. Sendo assim, a produção em alta
escala e baixo custo, em altos volumes de produção, de produtos com ciclo de vida longo. é motivo
para o sucesso estratégico de seus negócios.

1

ANDRE\VS, K. R. ( 199 J). Tbc conccpt of co rporatc stratc~·. In: MINTZBERG. H. ; QUINN. J.B. Tbc
stratcgy proccss: concepts, contexts, cases. Englewoods CliHs, Prenticc-Hnll, apud ALMADA, F.S.
( 1998). Dimensões competitivas da estratégia de RH: importância para a gestão de negócios em
empresas manufaturciras. Silo Paulo. Tese (Doutorado) - Fundaç;\o Getítl io Vargas, Escola de
Administração de Empresa de São Paulo.
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2.2.6.2 Estratégia baseada na divisionalização
A inovação dos negócios c produtos ex1gc que as empresas reveJam sua estrutura e seus
processos ele tomada de decisão, para que a diferenciação de produtos

s~ja

buscada através da

criação de di visões, responsáveis por linha de produtos ou região geográfica, que passrun a ter
maior a utonomia na formulação de estratégias divisionais.
2

Neste caso, CHANDLER JUNIOR apud ALMADA (1 998) identifica que para atender ás
novas necessidades, a estrutma organizacional deve criar um escritório central, onde os
responsáveis pelas linhas de produtos se reú nem, deixando a estrutura altamente centralizada c
fu ncionando praticamente de uma maneira dcpmtamentalizada, cuja maior consecução é a
construção de novas divisões.
Pelo fato de cada uma das divisões ter, em geral, configuração semelhante á da burocracia
mecanizada, os sistemas de planejamento e controle, baseiam-se em programas de ação, o que leva
a um empecilho para a inserção dos fu ncionários dessas divisões na gestão estratégia dos negócios.
Em seu estágio evolutivo da fonnulação de estratégias empresariais. as várias áreas
funcionais buscam se integra r para atender ás necessidades elos negócios, porém essa integração se
rest1 ingc aos negócios divisionais, não abrangendo toda a corporaç:lo. Por isso. esse estágio pode
ser denominado integração interna das áreas funcionais (ALMADA, 1998).
A organização baseada nesta forma desenvolve novas aplicações a partir de seus próprios
sucessos. e por mante r sua estmtura funciona l a inda não conseguiu inovar rad icalmente.

2.2.6.3 Estratégia baseada na gestão de negócios
Com este tipo de estratégia , as empresas passam a se preocupar com uma inovação radica l de
seus produtos, o que exige o aumento da complex idade da tecnologia de produtos e elos sistemas
produti vos, da competências e das habilidades dos funcioná rios (MfNTZBERG. 1995).
Aqui o sucesso da estratégia na empresa reside no aprofundamento do relacionamento das
empresas com seu ambiente competiti vo. Neste caso. as empresas precisam preocupar-se não
apenas como maximizar a fa tia do mercado c os lucros dos negócios, mas quem pretendem ser, que
novas fu ncionalidades querem criar para os clientes c que novas competências essenciais devem
estar desenvolvendo (HAM.MEL & PRAHALAD. 1995).

~ CHANDLER JUNIOR, A.D (1962). Stratcgy anil sfructurc: chaptcrs in lhe history of thc industrial

cuterprisc. Massachusetts. Massachusctts lnslilulc of Teclmology, apud AUvlADA, F.S. (199~).
Dimensões competiti vas lia estratégia de RH: importfi ncia para n gestão de negócios em empresas
manufatureiras. São Paulo. Tese (Doutorado) - Fundação Getúlio Vargas. Escola de Administração de
Empresa de S;to Pnulo.
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( o

Como pnmeno passo para a transformação do PE, em busca da criação da arquitetura
estratégica, tem-se a criação de unidades de negócios, que para (OLIVEIRA, 1999) é o
agrupamento de atividades que tenham amplitude de negócios e atuem com perfeita interação com
o ambiente, representando uma das formas mais interessantes para otimiza r os resultados na
empresa. Isto acontece porque cada produto ou conjunto de produtos homogêneos, quanto à sua
finalidade maior, representa um negócio c, conseqiientcmcnte, deve ser administrado como tal,
apresentando os devidos resultados. Esta criação de unidades de negócios representa o
agrupamento por mercado das unidades organizacionais.

Objetiro de Planejamento

Processo de Planejamento

Planejamento Estratégico
aumento na participação
posição do mercado.

Antuitctura l':stratégica
c redefinição das regras do setor c
criação
de
no r o
espaço
com pct it i\'o.

baseado em fórmulas c rituais.
cxJ)Ioratória c abe11a.
setor c estrutura do mercado compreensão
das
existentes como hasc.
dcs,·outinuidadcs c comprtências
como base.
Anúlise da estrutura do setor.
busca de non1s funcionalidades
ou no\'as formas de oferecer as
funcionalidades tradicionais.
QUADRO I - Planejamento c arquitetura estratégica
(HAi\IEL & PRAHALAD, 1995, p.327)

No contexto da criação das unidades de negócios, dentro das corporações c de suas divisões.
as organizações buscam melhores condições para enfrentar a complexidade. diJJamismo c
diferenciação dos ambientes competitivos. pois:
•

O elemento central de qualquer estratégia consiste na criação de vantagens
competit ivas:

e

A essência da estratégia nas atividades. ou seja, optar por realizar ati vidades de Conna
diferenciada ou rea lizar atividades diferentes dos rivais (PORTER, 1996).

Existe hoje uma estrutura hierárquica da estratégia empresarial generalizada proposta por
HAY ES & WHEELRIGHT ·' apud ALMADA ( 199X):
•

Estratégia corporat iva: é um padrão ele decisão ele uma corporação que determina c revela
objetivos, produz as principais políticas e planos apara atingir esses objetivos, define os
negócios da coqJoração e o tipo de organização econômica e humana que ela deve ser:

3

HA YERS. R A: \VHEELRfGHT. S. C. (1984). Rcslore ou r compctith·c cdgc: competing through
mnnufncturing. New York, Jonh \Vi ley. apud ALMADA, F.S. ( 1998). Dimensões compctiti\'as da
estratégia de RH: import~ ncin para a gestüo de negócios em empresas mnnufalureiras. São Paulo. Tese
(Doutorado) - Fundnçno Getú lio Vn rgas. Escola de Admini stração ele Empresa de São Paulo.
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•

Estratégia das unidades de negócio: está relacionada não só aos limites de cada negócio e
sua integração na estratégia corporati va, mas também à base em que determinada unidade
de negócios obtém e mantém vantagem competitiva ;

•

Estratégias funcionais: apoiam e viabilizam a estratégia da unidade de negócios, podendo
possuir diferentes níveis de importância em relação às estratégias das demais áreas
funcionais e das unidades de negócios.

As estratégias funcionais devem viabilizar c contribuir para o sucesso da estratégia
competitiva definida para as unidades de negócios a que pertence. As estratégias de manufatura e
de recursos humanos devem se enquadrar dentro desses propósitos também.
Em relação a estratégia funcional de manufatura, as prioridades mais utilizadas são o custo
(menor custo de produção, a qualidade sob satisfação dos clientes, o desempenho da entregas e o
mix de produtos c volumes de produção). Sendo assim, é importante observar que uma ou mais

prioridades competiti vas podem ser adotadas por diferentes empresas sempre dando ma ior
impot1ância a cada uma das delas de maneira estruturada (PI RES, 1994).
Um outro ponto muito relevante na gestão estratégica de negócios é a cultura organizacional,
que forma a base da formulação estratég ica, orientando o relacionamento entre as pessoas dent ro de
4

uma organização. Para SCJ-1 EIN apud ALMADA ( 1998), a culh1ra organizacional é um conj unto
de valores que os gmpos de uma empresa aprendem a reso lver seus problemas de adaptação
exte rna ou interna. Ao atingirem o sucesso suficiente para serem considerados válidos, são
ensinados aos novos membros como se identifi ca a maneira correta ele perceber, pensar e sentir
problemas.
Tradiciona lmente, a cultura organizacional deveria refletir os valores propostos pelos
fundadores c executi vos ela alta adtnilüstração das empresas. Nos dias atua is, a bu sca pela
descentra lização na criação de va lores vem favo recer a coordenação do trabalho e da gestão
estratégica dos negócios . A orga w zação que está em processo de ap rendizagem requer, em todos os
níveis, Líderes cujo desenvolvimento deve ter prioridade máxima, pois o coração estratégico da
admini stração está batendo em toda parte da organização c o desenvolvimento de pessoal é vita l
para o conjunto (WOOD, 1992) .

., SCHEIN, E. I-J. (1992). Ot·ganizalioual cullurc mui lcadcrship. 2 ed. S<m Fnmcisco, Josscy - Bnss. npud
ALMADA, F.S. (1998). Dimensões competitivas da estratégia de RH: importâncin parn a gestão de
negócios em empresas manufah1reiras. São Paulo. Tese (Doutorado) - Ftmdaçâo Getúlio Vargas, Escola
de Administração ele Empresa ele São Paulo.

34

2.2. 7 O p•·ocesso de implantação das estratégias na empresa
Para obter um uma boa seleção de estratégias, OLIVEIRA (1999) estruturou a seguinte
figura:
Diagnóstico Estratégico
EMPRESA

AMBIENTE

O que é?

Como está?

Como está?

Como estará?

Recursos

Conjunturas,
limitações.

Vantagem competitiva
ASPIRAÇOES E DESEJOS

necessidades,

concorrência,

IDEOLOGIA

Como queremos estar?

O que é certo?

O que queremos ser?
O que queremos fazer?
~7

MISSÃO DA EMPRESA

I

•

I

PREVJSOES
O que está para acontecer?
Como a empresa será atetada?
IDENTIFICAÇÃO DE OBJETfVOS E DESAFIOS

t

ESTRATEGlAS ALT ERNATIVAS PROPOSTAS
Avaliar perante a:
Aceitabilidade (valores c ideologia)
Coerência
Efícácia
IDENTIFICAÇAO DE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS ACEITAVEIS

v

I
I
I

ESCOLHA DAS ESTRATÉGIAS A SEREM IMPLANTA DAS

+

IMPLEMENTAR AS ESTRATÉGlAS ESCOLHIDAS
v

AVALIAR AS ESTRATÉGIAS IMPLEMENTADAS
Figura 5- Esquema de formulação tle Estratégias (OLIVEIRA, 1999, p.36)

I

l
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Segundo OLIVEIRA (l 999a), o esquema de fonnulação de estratégias nas empresas deve
scgutr:
•

ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS: com base na análise interna, onde se verificam
os pontos fortes, fracos c neutros da empresa, bem como análise externa, através da
qual são verificadas as oportunidades e ameaças, e tendo como alvo os objetivos c
desafios estabelecidos, é possível a preparação de uma lista de estratégias alternativas;

•

ESCOLHA DA ESTRATÉGIA: é o processo de cscoUta da melhor estratégia que
representa a melhor interação entre a empresa e o ambiente. Neste ponto deve-se
analisar o "porque" uma estratégia foi defmida de determinada forma. Isto porque,
depois de todas as análises c estudos necessários ao estabelecimento de uma estratégia,
existe um ponto em que o executivo com o poder de decisão estabelece qual deverá
ser implementada;

•

IMPLANTAÇÃO DA ESTRATÉGIA: a impla11tação de uma estratégia correspondc
a, por exemplo, um novo produto/serviço, cliente ou tecnologia c, porta11to exige
alterações internas na empresa. O executivo deve estar muito atento a isto para evitar
problemas quanto aos resultados apresentados pela nova estratégia. Para BUZZEL &
GALE (1991 ), a implantação ele uma estratégia deve levar em consideração,
necessariamente a estmtura organizacional ela empresa. os planos operacionais c de
controle, c o processo de motivação da equipe;

•

AVALIAÇAO DA ESTRATÉGIA: corrcsponde à fase na qual o executivo verifica se
a estratégia, tal como foi implementada, está proporcionando o alcance dos objeti vos e
desafi os da empresa aos quais ela estava relacionada. Nesta fase, um ponto colocado
como necessário na formação do empresário para avaliar uma alternati va estratégica é
sua destreza em acessar c selecionar informações necessárias ao seu melhor
desempenho organizacional, buscando as informações necessárias de seu próprio
negócio, através de seus Sistemas de Informação.

Ao analisar qualquer estratégia, a empresa não pode esquecer das circunstâncias históricoculturais c ignorar dificuldades de transplantar políticas e técnicas de um contcl\10 a outro. É
preciso levar em consideração que qualquer novidade oferecida ao mundo gerencial, inclui amplo
movimento de alterações estratégicas, culturais c estmturais. Selecionar estratégias empresariais
torna-se portanto, essencial para executivos que buscam a sobrevivência no mercado, pois pode
evitar erros quanto à conveniência ele uma estratégia à empresa, independentemente de seu porte.
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Mesmo diante das dificuldades dos empresários em selecionar estratégias, estes devem se
conscientizar de que melhores soluções para seus problemas estão neles próprios, pois conhecem o
seu negócio melhor que ninguém.

2.2.8 Planejamento Estratégico : as questões que auxiliam seu d esenvolvimento
Quando se fala em PE, alguns conceitos importantes devem ser avaliados em uma
organização que pretende in icia-lo. Dentre estes fatores dois são preliminares:
•

Focar a necessidade dos clientes;

•

Determinar quais as mudanças necessárias que a empresa deve realizar para atender
estas necessidades.

Para isso, é necessário que a organização conheça de forma integrada a sua estrutura funcional,
através de um PE bem elaborado, para que posteriormente possa criar um sistema que lhe traga os
dados necessários à tomada de decisão na empresa (PRAT ES, 1999). Algumas questões devem ser
levadas em consideração, segundo CRO UCH (2000):
I. Porque a empresa está no negócio?
Esta questão faz referência à visão que a mesma tem em relação a posiç.ão e seus valores
futuros no mercado. Também está inteiramente relacionada a sua missão, onde a empresa
dc\'c ter conhecimento de qual é a sua \'Crdadeira fina lidade. quem é ela , a que está
direcionada, quais produtos ou serviços que oferece e como cstts produtos estão sendo
dispostos no mercado:
2. Como as empresas estão fazendo o negócio?
Este item pode ser baseado em três categorias: Valores (as bases para que as melhores
decisões e ações sejam executadas); Cultura Organi zacional ( refere-se as tradições c outros
padrões que influenciam tudo aquilo que deve ser realizado na empresa): Ambiente (está
relacionado ao ambiente intcrpessoal c físico, identifica ndo se a organização é ou não um
bom lugar para se trabalhar);
3. Onde a empresa está agora?
Nesta análise. a empresa deverá identificar os fatores que podem causar impacto com a sua
missão, tais como: forças externas c internas (identificando sua capacidade c eliminando
suas fraquezas), oportunidades e ameaças (deve ser feito uma análise das vantagens que a
empresa possui c se impor contra as ameaças dos concorrentes) e os competidores (a
organização deve aprender a lidar com a competição e procurar por melhores mudanças).
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4.

Onde a empresa quer chegar?
Através das estratégias criadas pela empresa, onde se identifica o que é preciso alcançar,
propiciando objetivos específicos, mensuráveis e reais. É importante que haja uma análise
de abertura para identi fica r a diferença de onde a organização está c onde quer chega r.
5. Como a empresa pode começar?
Colocando em prática as ações específicas para a execução das estratégias empresariais e
também util izar os principais recursos que são: pessoal, propriedade, tempo, dinheiro,
tecnologia e conhecimento;
6. Como a empresa pode chegar lá?
Através de uma Gerência que estabeleça orçamentos, controles e relatórios através dos
dados obtidos no PE organizacional juntamente com o Sistema de Informação criado para
dar suporte ao processo de decisão da empresa.

É importante que a empresa c os tomadores de decisões estejam integrados com este
conjunto de respostas e questões, pois é através deste co11junto de in formações, que se fo rmará a
ligação ent re o PE c o Sistema de Informação da organi zação. São pontos chaves, que não podem
ser desconsiderados em nenhum momento, principalmente quando a empresa realmente luta por
manter sua posição pró-ativa no mercado (HAMMOND, 1999).

2.2.9 Benefícios obt idos co m o P la nej a m ento Es tratégico no processo decisório d e uma
orgnniznçilo
Para AQUA RONI ct ai. ( 1999), as organizações que utilizam o PE como ferramenta para
auxiliar seu processo de decisões, adC]uirem mui tos beneficios que podem colocá-las em vantagem
no mercado competitivo, de acordo com a natureza ele seu negócio.
Pode-se destaca r então, alguns dos principais benefícios oferecidos pelo PE para uma
empresa que o utiliza durante sua tomada de decisão:
•

Incentivo a formação de um trabaU10 em equipe: um dos benefícios obtido através do
PE é o estímulo a formação de um trabalho em equipe, trazendo uma cooperação mútua
entre os tomadores de decisões e favorecendo uma linguagem comum entre os membros
que se concentram nas estratégias e plauos que a orgallizaçào pretende alcançar. Com
este incentivo à formação de gmpos, o PE pode estimular o envolvimento de todos os
decisorcs da empresa, tendo-o como motivação para que todas as estratégias do negócio
possam ser cumpridas de forma coerente e correta. Isto é fundamental para o ambiente
organi zacional:
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• Coordenação de esforços entre os dccisores: o PE também permite a coordenação de
esforços entre os dccisores e todos os níveis da organização, ÍJJtcrando seus
departamentos para que nenhuma informação fundamental para o sucesso da empresa
seja dispersa. Através desta integração c coordenação, facilmente os tomadores de
decisões irão alcançar os resultados esperados;
• Vantagem competitiva no mercado: uma empresa que utiliza um processo de PE com
influência para suas decisões, pode ser caracterizada com uma boa vantagem
competitiva no mercado. Possuindo estratégias para o seu negócio e tendo ÍJ1fonnaçõcs
favoráveis e que viabilizam a tomada da melhor decisão, a facilidade para manterem-se
no mercado consumidor em relação a outras organizações é sempre maior. A
necessidade do consumidor pode ser uma das estratégias c metas a serem atingidas pela
empresa. Isso será uma variável muito importante na tomada de decisão, sempre
buscando como solução satisfazer as necess idades do cliente e superar a concorrência de

•'

outras empresas da mesma natureza do negócio;
• Criat ividade: este ÍJJcentivo ao mercado consumidor leva os dccisores a ter criatividade
em optar pelas melhores estratégias e garantir seu lugar na prderência do cliente:
lt

Facilidades na administração e gerenciamento da organização: o PE. também traz
facilidades na administração de uma empresa, sendo que se torna muito mais simples
seguir regras já estabelecidas c preparadas para execução de uma decisão própria para o
negócio, do que tomar decisões de últiJna hora, sem fazer a avaliação necessária de que
aquela é ou não a melhor solução para o problema:

e

Obtenção de lucros: toda empresa visa obter lucros em seu negócio, este é sempre o
principal objetivo. O PE auxilia uma organização a tomada da melhor decisão
estratégica de acordo com o processo estabelecido no negócio visando a obtenção de
lucros. É mais fácil avaliar se uma decisão trará resultados positivos para uma
organização, conhecendo todas as regras c políticas determinadas pela empresa;

•

Regras e Políticas: é muito importante para uma organização seguir regras c políticas
que facilitem a tomada de decisão e que traga resultados satisfatórios para todos os
níveis da organização, permitindo que sua participaç-ão no mercado competitivo seja
efetiva e que seu Plano Estratégico mostre-lhe os resultados esperados;
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• Sincronia nas informações oferecidas ao processo decisório: com um Sistema de
Informação eficiente e uma base de dados consistente, as informações oferecidas aos
decisores podem ser de qualidade c tornar muito mais preciso o processo de tomada de
decisão.
Um dos benefícios imediatos da iniciativa do PE é obter uma visão mais clara do que se
pode tentar alcançar. Focar em áreas que estão em crescimento, c criar metas para auxi liar
especialidades no gerenciamento destas áreas é o esforço do PE que pmticipa intensamente do
processo deci sório de uma empresa.
Esses são alguns dos benefícios oferecidos por um processo de PE, procurando mostrar aos
decisorcs qual a melhor estratégia a ser seguida e oferecendo os recursos e as informações
necessárias que trazem facilidades no processo decisório de uma gestão empresarial (TIGER, 1999) .
• r

É importante estar atento às conscqiiências que estas decisões trarão para que rea lmente se

obtenha o sucesso planejado. Se esta decisão envolver ou decidir pela mudança de alguma forma de
trabalho, preocupações adicionais são válidas. Administrar este processo de transição é
indispensável à empresa que quer estar à frente de seus negócios, e FISHM AN (2000) estudando
casos de transformação dentro de grandes empresas, elaborou "Os Dez Mandamentos da
Mudança··. uma real contribuição ao executivo que Planejou Estrategicamente. tomou decisões
acertadas c pretende vê-las implementadas. Assim, pode-se demonstrar que um dos principa is
mandamentos da mudança é apresentado de uma forma objetiva 'Mudar ou Morrer", demonstrando
que uma organ ização deve estar preparada para qualquer tipo de mudança em seus processo
administrativos ou estará prat icamente excluída do mercado em que seu negócio tenta sobreviver.
Mais do que um instrumento é preciso trabalhar o comportamento do PE nas organizações.
Talvez o mais importante desses processos de planejamento seja o envolvi mento de um grupo de
pessoas em torno de uma dinâmica de pensa r a organização numa perspectiva de futuro. Essa
articulação e mobilização têm uma importância decisiva no desenvolvimento das ações
. . .
organiZaCIOilaiS.
Portanto, o PE nasceu para estabelecer um sentido de direção à organização, não podendo
restringir-se única e exclu sivamente a aspectos burocráticos, de pouca utilidade à organização. Será
preciso constru ir em nível organizacional, algo que seja fmte para indica r um novo caminho futuro
e que seja flexível para ser alterado sempre que surgirem novas condições ambienta is
(SAUSEN,l 999).
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3. Os Sistemas de Informação
3.1 O uso da Tecnologia de Informação
À medida que as tecnologias vão se tomando mais complexas, exigindo maior esforço das

pessoas para sua

implantação e apresentando maior impacto na organização, toma-se

imprescindível que a avaliação de investimentos em Tl não se atenha apenas aos aspectos técnicos
c fmancciros, mas considere também as questões ligadas à organização e sua capacidade de aceitar
mudanças que acompanham ou precisam se fazer preceder às mudanças tecnológ icas.
De acordo com GRAEML (2000), o primeiro passo para uma decisão acertada é ter
consciência de que os beneficios advindos do investimento das Tis não estão diretamente ligados
ao próprio investimento, mas ao uso que é feito dela. Um próximo passo, muito mais importante e
norma lmente deixado de lado, é descobrir se o projeto realmente faz diferença à compctiti vidadc
da empresa . A tecnolog ia por si só não vale nada para o negócio, o que importa é como a
informação gerada por ela é capaz de propo rciona r melhor atendimento às necessidades da
empresa e também de seus clientes. São estes novos produtos ou serviços. ou o valor agregado a
eles c aos processos de negócios afetados pela TI, que garantem o retorno de inves timento à
orgatúzação.
Ainda para GRAErviL (2000), muitos executivos acredita m que todo o projeto de
investimento em TI eleve ser acompanhado de uma análise custo/beneficio ou, quando os
beneficios forem menos tang íveis, em a lg um momento, se conve rterão ou aux iliarão na
consecução dos objeti vos da organização ou em resultados fmancciros fáceis de serem medidos . O
va lor estratégico da informação é difícil de medir antecipadamente, mas fácil de ser justificado
quando se consideram os potenciai s benetlcios.
A adoção da TI im plica a revisão dos processos , os quais necessitam ser redesenhados, pois
a criação de sistemas para executar processos ruins , resulta na p rodução de erros em maior
velocidade. Não adianta investir em T I sem promove r as mudanças organizacionais que ela
estimula e de que também precisa quando se realiza um PE. NADLER et ai. (1 994) acreditam que
existem pontos c ríticos para introduzir uma mudança orgarúzaciona l, tai s como: aq ueles que
envolvem alterações de estruturas c aqueles que tentam mudar di retamente pessoas e seu
comportamento.
Os autores destacam também a importância de se considerar a mudança orga nizacional em
diferentes manifestações como mudanças nas estratég ias da empresa, mudanças na cstllttura
organizaciona l, mudanças tecnológicas e comportamentais.
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Neste sentido o modelo de MORTON ( 1998) ilustra as dimensões a serem
consideradas ao pensar o uso da TI . O papel da mudança implica administrar os elementos
fundamentais: estratégia, tecnologia, indivíduos e processo, de forma a obter sinergia para
enfrentar a turbulência ambiental e alcançar os objetivos organizacionais. Para o autor, o modelo
de equilíbrio organizacional deve apresentar a seguinte estrutura:

Estratégia

Processos de
Gere1tciamento

.,._..1------~~

J
Papéis
Ambiente
Socioeconômico E:-; tcrno

Tncli\·icluais

Figura G- Um mo delo para o cqui líhlio Organizacion al (i\IORTON, 1998, p.-15)

A informação está assum indo um papel muito importante em todos os ramos de ttegócio. O
nível de informação para o negócio também está intimamente ligado ao posicionamento
çslratégico adotado pela empresa .
O uso estratégico ela T I pelas organizações vem de encontro a capacidade criativa dos
decisorcs c da nova estrutura organizacional , permitindo que as empresas desenvolvam elementos
competitivos sólidos que a possibilitem permanecer em um mercado exigente e em constautc
evolução . Deste modo, o objetivo primordial da utilização da TI é poss ibilitar o desenvolvimento
de vantagens competiti vas.
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3.2 Os Sistemas de Informação (Sl)
Há a lguns anos atrás, ao falar em '·infonnática" para a grande ma1ona dos técnicos e
executivos, o que se pensava em um primeiro momento era sobre os Sistemas de Informação
fundamentalmente orientados para reg istro e controle de transações c ao fornecimento de dados
gerenciais bem estmturados. Atualmente, devido ao grande desenvolvimento que os recursos
técnicos de informática tiveram, a informática deve ser vista de forma mais abrangente e com
impactos mais profundos.
Para LAUDON & LAUNDON ( 1998), um S I é um tipo de s istema, definido como " um
conjunto de componentes relacionados que coletam, processam, a rmazenam e distribuem
informações para apoiar a tomada de decisão nas organizações".
Hoje em dia, a grande maioria dos Sistemas de Informação usam como ferramenta de
processamento, os computadores. Para focalizar os Sistemas de Informação sob o ponto de vista de
gerenciamento das organizações pode-se notar que os produtos resultantes de seu processamento
estão voltadas ao apoio das fu nções operacionais, gerenciais c tomadas de decisão.
Para CAMPOS ( 1994), estes sistemas fazem parte integrante c irreversível das modernas
orga nizações, tornando-se um fator decisivo de va ntagem competitiva c, se adequadamente
gerenciados, reconhecidamente estratégicos para o sucesso dos negócios .
Portanto, P10\TES ( 199S) define que o planejamento dos Sistemas de Info rmação de uma
organi zação deve ser harmônico e consistente com seu PE, afim de que seus planos operacionais c
objetivos de negócios possa m ser bem sucedidos.
Os S istemas de In fo rmação devem ajudar a medir c suportar os Fatores Chaves de Sucesso
de um negócio. Normalmente, esses fatores não passam de alg uns poucos que, se bem
administrados, garantem o êxito do empreendimento. Saber identificá-los é fu ndamental para que
se possa m concentrar estorços sobre eles, deixando de lado outros problemas provocados por
fatores irreleva ntes ou pouco relevantes ao negócio, que podem desviar a atenção do que realmente
importa.
De acordo com f-URLA N (1999), os Sistemas de Informação atendem a um ní vel da
empresa denominado nível estratégico, o qual é considerado o maior nível da organi zação, onde
estão os presidentes, diretores c gerentes. Esses sistemas são de caráter operacional, pois atuam
a través da identificação de indicadores, que fa zem referência sobre a gestão do negócio. Quando se
fala em S istemas de Informação, pode-se di zer que estes monitoram os Fatores Cha ves de S ucesso
de um empreendimento que são fu ndamentais para tomar a decisão correta dentro da estratég ia
traçada pela empresa.
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3.2. 1 Fatores básicos para desenvolvimento do ST no Plano Estratégico
Para se desenvolver com sucesso o planejamento dos Sistemas de Informação c para que este
esteja perfeitamente consistente com o PE da organização, dois fatores básicos de planejamento
podem ser utilizados: Fatores Chaves de Sucesso (FCS) c o Planejamento de Sistemas de Negócios
(PSN). Essas metodolog ias são as que mais se identificam com o processo de tomada de decisão
organizaciona l e o

Plano

Estratégico estabelecido pela

alta administração ela empresa

(PRATES, 1999) .
O conjunto de estratégias para os Si stemas de lnfommção deve decorrer diretamente do
plano de estratégias da organização, onde este sistema deve esta r associado ao objetivo do negócio.
Para tal, o admini strador de Tl deve ter um bom conhecimento das atividades da empresa, elos
relacionamentos formai s c informais existentes entre os departamentos e pessoas, da posição c das
estratégias de atuaçào da empresa no mercado. Isso é essencial para que ele

s~j a

capaz de tomar

decisões corretas na definição ela prática de informática da empresa c dos recursos de informática a
serem utilizados. Também é fundamental para o sucesso da implantação da TI nas empresas que o
Sistema de ]nfonnação implementado atenda às necessidades de seus clientes, o que é facilitado
quando o administrador de TI conhece bem os processos. estru!"t1ras e a cultu ra da empresa, visando
o PE organi7acional (G RAEML,2000).
O FCS é uma abordagem metodológica onde são identificados os tà torcs decisivos pa ra o
sucesso das operações dos negócios da organização. Os SI que suporta m esses tàtorcs devem ter
maior prioridade, pois são eles que provêem os cxccut ivos da o rganização de informações
importantes para o sucesso dos negócios. A metodologia deve encoraja r os executivos a identificar
o que é prioritário para suas decisões com relação aos negócios da organização. Os FCS
normalmente estào ligados a tipos de ati vidades como monitoramento c desenvolvimento. O
primeiro, é o rastreamento contínuo de operações, como por exemplo. a eficiência do processo
produti vo ou a qua lidade dos produtos. O segundo. envolve os processos de acompanhamento das
g randes mudanças e que estariam voltadas ao fuh1ro de um novo ambiente, cxemplificados pela
inserção de novas técnicas de marketing ou a integração de novos procedimentos departamentais
bem sucedidos.
O PSN é uti lizado pa ra prover aos executi vos uma visào geral das informações e dos
Sistemas de .l nto rmação que realmente sào necessá rios para dar suporte às operações de negócios .
Pa ra PRA T ES (1 998), essa visão genérica é freqüentemente denominada Arquitetura de
Informação ou Arquitetura de Dados, que procura responder às questões:
e

Que dados coleta r?

•

Onde c como serão coletados?

•

Como serão transmitidos?

•

Como serão processados e armazenados?

•

Quais aplicações usarão esses dados?

•

Como as aplicações estão relacionadas com a organização?

Segundo LAUDON & LAUDON ( 1998), apesar da Arquitetura de Informação ser
considerada como uma questão puramente técnica, na realidade ela é uma forma de visualizar de
forma gerencial e estratégica como opera a organjzação. Portanto, as questões sobre a Arquitetura
de Informação devem ser resolvidas com base numa combinação de técnicas c funções
administrativas da organização. O PSN é de grande utilidade quando a organização está iniciando o
processo de informatização ou quando está aplicando uma revisão em seus sistemas e serviços.
3.2.2 Fatores decisivos no planejamento de Sistemas de Info rmação

Para PRATES ( 1999). o

pla n~j amcnto

de sistemas de informações deve estar firmemente

vinculado aos planejamentos de negócios da organização c deve retletir claramente os meios de
como ela opera atualmente c como deverá operar no futuro. Portanto, o plano de Sistemas de
Informação deve desenvolver fatores decisivos tais como as necessidades de mudança
org:111izacional. o balanço entre ccnt rali7açào c clesccntrali7açào c a agilidade da organização para
absorver c gerenciar novos si temas. Estes fatores serão descritos abaixo:
•

Necessidades de Mudança Organizacional: uma nova estrutura organizacional, um
novo produto ou serviço, novos processos, novas tecnologias sempre surgem, pois as
muda nças são inevitáveis. É nessa linha, que o planejamento dos Sistemas de Informação
deve reconhecer a ex istência de mudanças rápidas e de competição acirrada entre as
organizações que deverão persistir nesse período. Portanto, temas prioritários que devem
ser considerados no planejamento dos Sistemas de Informação incluem para (PRATES.
1998):

•

PROCESSOS DE MUDANÇA - Trata-se de um re-projeto radical de mudança
nas práticas de trabalho da organi zação, dado que as atuais práticas de trabalho
estão entrando em obsolcscência e não irão satisfazer os objetivos de negócios
nas futuras operações organi zacionais previstas em seu PE;

•

RED UÇÃ O DE PORTE - Trata-se de uma redução, tanto no número de
membros do sta.ff gerencial como no número de camadas gerenciais da
organização, feita não somente pela redução de custos operacionais, mas também

à redução do tempo de retorno/resposta às necessidades dos clientes. Aqui entra o
papel polivalente dos Sistemas de Informação, que deve ser considerado no seu
planejamento: por um lado tornando as informações prontamente disponíveis, e
portanto dispensando a gerência intermediária, c por outro lado melhorando a
execução de tarefas através da integração interdepartamental, assim dispensando
gerentes que se ocupavam em resumir e transmitir as informações;
•

REDUÇÃO DE CUSTOS- Trata-se de um importante aspecto relacionado aos
Sistemas de Informação quando da ação de redução de porte em algumas
organizações. Visa a redução de custos e/ou aumento de eficiência, onde muitas
organizações decidem contratar total ou parcialmente suas operações de Sistemas de
Informação com empresas especializadas;

•

PARCERIAS - Trata-se de alianças de negócios cooperativos entre duas ou mats
organizações com competências complementares. Nas parcerias, os Sistemas de
Informação podem exercer impactos positivos ou negativos. Se forem cuidadosamente
prqjetados c gerenciados, os Sistemas de Informação podem tornar as estratégias de
parceria mais eficientes através da automação ela troca de informação entre os
parceiros. Por out ro lado, se forem mal projetados. os Sistemas de Informação podem
se tt ansf01 mar num obstáculo totnando as estratégias de parceria ineficientes c
embaraçosas.

• Co ntrole Centralizado ou Desceu! ralizado: a gradação de balanço entre as necessidades
de centrali zação e descentralização é um fator determinante no sucesso dos Sistemas de
Informação . Da mesma forma que outros fatores organizacionais, a supercentralizaçào
pode resultar num verdadeiro suporte dos sistemas. de ta l modo que eles perdem a
capacidade de manejar as situações locais e departamentais. Por outro lado, a excessiva
descentrali zação pode dar origem a sistemas que

man~j am

com agilidade os problemas

loca lizados, mas que não apresentam capacidade de integração interdepartamental para
dar suporte à solução de situações mais amplas da organização;
• Agilidade Organizacional: o

pla n~j a mcnto

de Sistemas de Informação só será bem

sucedido se a organização apresentar agilidade na implantação elos sistemas previstos, e
se o seu sfc!fl' estiver prepa rado para o desenvolvimento c a manutenção dos mesmos, o
que dependerá da experiência e do histórico da organização no tratamento e na utilização
de Sistemas de Informação. Nessa linha, dois fatores devem ser considerados: os estágios
de implantação c as equipes de desenvolvimento dos Sistemas de Informação.
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3 .2.3 Dimensão estratégica dos Sistemas de Informação
Segundo FIGUEIREDO ( 1998), uma estratégia é uma proposta de curso de ação para atingir
um objetivo definido, levando em consideração forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Para
se defmir uma estratégia é necessário que exista um objetivo bem identi ficado que

est~ja

totalmente

relacionado a essa estratégia. Sendo assim, são encontrados dois tipos de estratégias:
•

As intencionais onde os decisorcs concebem c procuram segu1r o que estão
baseadas nas ti na !idades, nas políticas e ações criadas no PE;

•

As realizadas que correspondem ao que efetivamente se conseguiu a pa rtir de
estratégias intencionadas.

Para se ter uma consistente gestão dos Sistemas de ú1fonnação atuantes na organização é
necessário que a Tecnologia da lnfonnação (T I) esteja presente de maneira adequada .
Tradicionalmente os especiali stas em Tr procuravam persuadir os responsáveis de SI a colocarem
em prática as soluções tecnológicas que lhes pareciam mais adequadas. No entanto, os resultados
tornavam-se inadequados visto que tais especialistas da Tr não tinham conhecimento suficiente
tanto da organização como do negócio.
Portanto, ao longo do tempo. os responsáveis pelos SI acabaram por absorver a fimção de
especificar c defi nir a tecnologia que de,·cria ser utilizada de maneira efi ciente pelos SI sob sua
responsabilidade.

H~je

em dia, os novos especial istas da T I já possuem uma maior sensibilidade à

estratégia do negócio c torna-se possível estabelecer mecanismos de parceria entre Estratégia de SI
c Estratégia de T I.
A estratégia de SI detlnc, de tonna evolutiva e dinâmica quais as nect:ssidack:s futuras do
nt:gócio, qums as fun çõt:s componentes do negócio, quais as necessidades ele informação e ele
s1stcmas para o negócio. quais as prioridades e quais os responsáveis pelo

p lau~ja mcnto.

desenvolvimento c implementação de SI para atender essas necessidades.
A estratégia de TI tem como objeto detlnir como é que as necessidades são satisfeitas (de
acordo com prioridades de SI). como as aplicações são obtidas e como as tecnologias e recursos
humanos serão geridos.

3.2.4 Mod elo estratégico dos Sistemas de Informação
A concepção de um Sistema de Informação partindo-se do marco inicial deverá considerar
em sua análise c conseqüentemente inserir no seu escopo de desenvolvimento as fases: a estratégia
do negócio. a arquitetnm do Sistema de iJ?/àrmaçfío e Tecnologias da 11?/hrmaçfío envolvidas.
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Na estratégia do negócio é feita uma análise estratégica que tem sob o ponto de vista da
organização a visão do negócio, sua missão, os

o~j cti vos

da organização, a característica do seu

modelo organizacional e de sua própria cu lhtra (FURLAN, 2000).
Auxiliando o conjunto de modelos e instnuncntos de gestão estratégica empresarial, pode-se
estabelecer uma cadeia de valores externos à organização, que resulta na definição de como está
constituída sua interação com o meio ambiente ao qual está relacionada no ponto de vista de
negócios (clientes, fornecedores, mão-de-obra, mercado consumidor, c outros).
Ainda na estratégia do negócio, além da aná lise estratégica , se fa z necessário a modelagem
do negócio que deve ter em sua essência a decomposição da sua cadeia de valores (defi nidas na
análise estratégica) em atividades que identificam suas relações com o meio ambiente. A
caracterização dessa nova cadeia de valores permitirá identificar os requisitos para a criação da
arquitetura da informação (DALFOVO, 1999).
A Arquitetura do Sistema de Intàrmaçêío é de característica lógica devido ao tipo de modelo
inerente à tarefa de constmçào dos modelos de dados e processos. A arquitehtra do Si stema de
Informação possui dois componentes: A arquitetum dos dados e processos e a arquitetum de
processaJI/eJ/to.

A arquitetura dos dados e processos corrcsponde

~

tradicional tarefa de constmçào dos

modelos de dados onde são aplicados métodos de Aná lise da lnfonnaçào que podem estar baseados
em recursos como matrizes de processos, tipos de informação, estmtura organizacional. onde são
construídos os diagramas de Entidade/Relacionamentos, Fluxo de Dados, Diagramas de Transição
de Estado e Fluxo de Dados. Esta modelagem poderá usar como ferramenta as metodologias do
tipo, por exemplo. Análise Essencial de Sistemas.
Atualmente os especialistas em Sistemas de informação usam como metodologia alternativa
aos métodos tradicionais, as técnicas definidas pelas abordagens Orientadas a Objetos, permitindo
estabelecer modelos centralizados em objetos e atividades.
Na fase da Tecnologia de ln/àrmm,x/o en volvida são desenvolvidas as integrações entre os
módu los aplicativos dos sistemas administrati vos os quais caracterizam o Sistema de lnfànnaçào
das organizações. Os principais tipos de aplicações estão distribuídos em três fatores:
Os tipos de armazenamento de dados, com soluções para as Bases de Dados utilizadas para
armazenamento de dados nos sistemas de caráter operacional, os Data JVfarts para armazcmunento
ele informações em níveis de áreas de negócio quando necessário e os Data TVarelwuse para
annazenamcnto de informações em túveis estratégicos, táticos e operacionais voltados para tomada
de decisão.
Os tipos de interações, que estão voltadas para soluções do tipo de processamento utilizado,
como por exemplo, as redes de computadores, lntem et, lntmnet, e outros.

As ferramen tas de pes({uisa c recuperação de dados convencionais são recursos integrantes
deste item. Pode-se incluir aqui as ferramentas do tipo Data Mining e OLAP.
Da mesma maneira, quando se encontra a organização com o processo de informatização já
concluído, pode-se reformular as implicações de natureza estratégica , tática c operacional para o
desenvolvimento de uma fuh1ra aplicação, alteração da arquitetura de informação ou por
conseqüência, da rccstmhtraçào do modelo do negócio (SEIXAS,2000).

3.3 O Sistema de Informação e o processo gerencial
Confonne DAVENPORT ( 1998), todas as empresa prec1sam ser informadas sobre o que
acontece ao seu redor: o que os consumjdorcs necessitam, o que os concorrentes tentam rea lizar e
outras infonnações relacionadas ao mercado. Grande parte do volume de infonnações internas da
empresa refere-se ao ambiente externo dos negócios.
Esse tipo de falta de informações pode levar o executivo a tomar decisões no mínimo
precipitadas, quando não erradas, pois, se não houver informações, como por exemplo, sobre aquilo
que seus clientes necessitam, tàltarão portanto, parâmetros para valida r suas decisões podendo
provocar prejuízos à empresa.
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Figura 7- Modelo de Estratégia aplicada ao Sistema de Informação (FIGlJEIREOO, 1999, Jl. 7)

O mmor desafio que os gerentes enfrentam nos dias atuais é o de prever os problemas e
conceber soluções práticas, a tim de alcança r os objeti vos da empresa. Portanto, é necessário que o
executivo esteja bem informado visto que, a informação é a base para toda e qualquer tomada de
decisão (FIOU EIREDO, 1999).

.fi)

Os Sistemas de Informação eficientes, neste caso, cumprem o seu papel, pois podem ter um
enorme impacto na estratégia corporativa e no sucesso ela organização. Segundo DALFOVO
( 1999), as empresas em todo o mundo estão desfrutando de maior segurança, melhores serviços,

maior eficiência c eficácia, diminuindo as despesas e aperfeiçoando o controle e a tomada de
decisões devido aos Sistemas de Informação.
De acordo com DALFOVO (1 998), os Sistemas de lnfonnação são a mais nova base de
informações no mercado, pois são utilizados nas estmturas das decisões da empresa, se
corretamente aplicados ao seu desenvolvimento.
Ainda para DALFOVO ( 1999), a diferença entre infonnação e dado é que os dados são
elementos que mantém a sua forma normal, como texto, imagens, sons c vídeos, ou

s~ja,

ele

sozinho não ajuda a compreender determinada situação; enquanto a informação é esse mesmo
dado, porém trabalhado pelo Sistema de Informação e os executivos, permitindo tomar decisões
eficientes qua Iquer que s~ja a situação.
De forma mais abrangente, ST AIR ( 199g) define dados como um conjunto de fatos
organizados de tal forma, que adquirem va lor adicional, além do va lor do fato em si. A informação
é algo imensurável dentro de uma orgatúzação, e seu valor está diretamente ligado à maneira como

ela ajuda os tomadores de decisões a at ingirem as metas da orgatúzação.
As decisões mais importantes numa empresa estão ligadas ao modo de como tipos diferentes
de Sistemas de lnfonnaç.1o são nnalisados c usndos. Pnra tanto deve-se considerar os vários tipos de
Sistema de Informação usados nas organi zações de negócios, como os Sistemas de Informações
Gerenciais (SIG), Sistemas de In.formnçõcs Executivas (SIE) c Sistemas HRP.

3.4 Fa to•·es que auxili am a im plementaçã o de um SI
Em um Sistema de Informação, algun

nscos. investimentos e custos devem ser

considerados. Para PRAT ES ( 1999) é necessário que a organização mantenha um adequado
portfólio de projetos na manutenção de um Sistema de Informação. Este portfólio consiste em um
conjunto de projetos que devem ser executados, variando de acordo com a extensão c implantaç<'í o
de novas idéias, podendo inclu ir correção de defeitos, melhorias dos sistemas, novas aplicações
importantes, projetos de in fra -estrutura de informações, prqjctos de pesqui sa c projeto de suporte
aos usuários.
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Neste caso, desde que os sistemas existentes necessitem de atualização à medida que os
negócios mudam e que os usuários identificam novos meios para usar a informação, PRATES
( 1999) identifica que estes itens do portfólio incluem de 60% a 80% de manutenção dos sistemas,
que determina um processo de melhoria contínua, mas também inclui o conserto de alguns defeitos.
Os itens referentes ao portfólio podem ser definidos como:
•

Correção: consistem em prqjetos de manutenção dos sistemas já existentes, c pode ser
dividido em duas categorias priorizadas: correção de defeitos que impedem os usuários
de realizar suas tarefas ou os departamentos da organização de operar com eficiência.
Neste sentido, defeitos dos sistemas que causam problemas menores aos usuários
recebem prioridade menor, sendo realizados oportunamente. Nessa linha, defeitos
superficiais nos sistemas, muitas vezes sequer sofrem alguma manutenção;

•

Melhorias: consistem em projetos direcionados a melhorar a função de sistemas
existentes sem a mudança de seus conceitos fundamentais de operação. Os usuários
ativos estão familiarizados com o perfil operacional dos sistemas e em geral, têm
muitas sugestões úteis de melhoria para estes sistemas;

•

Novas aplicações: são projetos que provêem novos tipos de capacitação de grande
porte para os usuários dos Sistemas de Informação, c não pequenas melhorias
reclamadas pelos usuários. Estes projetos podem ser de doi<; tipos: o pri meiro tipo
consiste çm projetos

qu~.: r~.:querem

novas tecnologias, novos conhecimentos e novas

mctodologias, e o segundo inclui sistemas para os quais o conhecimento ex istente é
suficiente;
•

In fra-Estrutura da Informação: são projetos que estabelecem as ferramentas c
metodologias que devem ser utilizadas no desenvolvimento de novas aplicações dos
Sistemas de Informação. Projetos típicos de infra-estrutura incluem a tnstalaçào de
novas bases de dados, novas redes, .w?fiwares e hardware ;

•

Pesqu isa: são projetos que realizam uma avaliação crítica de novas metodologias e
tecnologias, a fim de dctenninar como elas devem ser utili zadas apropriadamente. São
em geral muito importantes, pois permitem a inovação e as mudanças competitivas.
Estes projetos envolvem: a busca de novas ferramentas e como usá-las, rea lização de
estudos pilotos junto aos usuários interessados em inovações c novas aplicações para
os sistemas:

•

Suporte a usuários: consiste em auxiliar os usuários com aplicações desenvolvidas pelo
sfr!(f dos Sistemas de Informação, com aplicativos adquiridos de fornecedores, ou no

desempenho de tarefas individuais em computadores pessoais. As tarefas individuais
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típicas envolvem geralmente ferramentas como planilhas clctrôniC<1S, processadores de
texto, pequenas bases de dados e apresentações gráficas. Neste sentido, a contribuição da
gerência de Sistema de Informação é reduzir o custo e aumentar a eficiência através da
padronização de alguns

.w~jtwares

e hardwares, do treinamento adequado do usuário, c do

auxilio na análise e solução de seus problemas.

3 .4. I Relação custo/beneficio dos Sistemas de ltúonnação
Para KING5 apud PRATES ( 1998), cada projeto de portfólio é normalmente avaliado em
termos de custos, beneficios c riscos. Uma anáJjsc custo/beneficio compara seus custos atuais com
seus beneficios atuais ou projetados, podendo assim enumerar seus riscos previsíveis. Uma análise
custo/beneficio pode ser usada ele várias formas. A primeira é ser utilizada como uma ferramenta
ele

plan~jamento

para ajudar na alocação de recursos. A segunda é ser usada como uma terramenta

de auditoria para determinar o quanto um projeto atingiu ou não seus objetivos.
A análise custo/beneficio é apropriada para os casos onde os sistemas visam o aumento da

efi ciência. Sendo assim, quando o objetivo é provocar transformações na organização, os custos e
os benefícios se tornam difíceis de estimar. pois este tipo de análise é normalmente feita para se
justificar uma solicitação de alocação de recursos, podendo seus números tornarem-se
tendenciosos.
Os benetlcios em um SI podem ser classificados como tangíveis e intangíveis. Os
benefícios tangíveis são os que podem ser mensurados de forma direta para se avaliar o
desempenho dos Sistemas de In formação, como por exemplo a redução de tempo na chamada
telefônica, melhoria dos tempos de resposta, c redução de taxas de erros, lembrando sempre que os
benef1cios tang íveis podem ou não ser medidos em termos monetários. Entretm1to. colocados em
uma cstrntura de custo/beneficio, estes tipos de beneficios passam a exigir aumento de desempenho
sejam traduzidos em termos monetários, para que possam fina lmente ser comparados aos custos.
Os benefícios intangíveis são aqueles que afetam o desempenho mas não são difíceis de serem
mensurados, já que se referem a conceitos vagos. Como exemplo, pode-se citar como i.ntaugíveis as
seguintes melhorias: supen 1isào, gerenciamento, moti vação, informação para tomada de decisão,
aprendi zado organizacional , habilidade para reagir as situações inesperadas e habilidade parn
' KJNG. J. L. (1984). EYolutiou of organizational info nn ation systrm : an assessement of Nolan's StHge

Model, Conunmúcations of ACM, v. 27, n. 5, p. 446, May, apud PRATES, M. (1998). Os sistemas de
informação no Planejamento Est ratégico Empresarial. http://puccamp.br/- pratcs/sistend.html (22
abr).
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avaliar mais alternativas de competitividadc. Estes benefícios são muito importantes c não devem
ser ignorados, pois a maioria dos benefícios dos Sistemas de fnfonnaçào são intangíveis.
Para DAMIANI (2000), a percepção dos executivos com relação aos beneficios dos
Sistemas de Informação são:
•

Economia de tempo despendida em reuniões;

•

Criação de transparência nos processos;

•

Melhoria no fluxo de informações:

•

Agilidade na tomada de decisões:

•

Eliminação de redundâncias, principalmente com o uso dos SADs:

•

Ampliação do controle e acompanhamento das tarefas;

•

Análise e ava liação de tendências;

•

Confiabilidadc nas into rmaçôes;

•

Unificação das infonnações:

•

Vantagem estratégica organizacional.

Ainda para DAM IAN T (2000). as dificuldades encontradas na implementação de um Sistema
ck informação correspondem a:
•

Resistência polít ica:

•

Coordenação fraca :

•

Uso da tecnologia inadequada:

•

Dispotúbilidadc de orçamento;

•

Escassez ele tempo:

•

Equipe técnica sem visão empresarial:

•

Usuários sem conhecimento técnico:

•

Dificuldade de aprender a usar o SI:

•

Falta de objetivos empresariais claros:

•

Atrasos na implementação.
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3.4.2 Riscos relacionados ao Sistema de Informação
Para SlMON ( 1999), as empresas devem preocupar-se em aval iar riscos especialmente
quando têm sucesso, pois é nesse momento que os custos podem sair de controle. O autor identifica
três tipos de pressão que podem levar ao aumento dos riscos em uma organização:
•

Crescimento: ocorre riscos quando as metas agressivas estão sendo estabelecidas de
cima para baixo, quando a remuneração variável por desempenho representa uma
grande porcentagem da remuneração total, quando o mercado de capitais inflaciona o
preço das ações da empresa c quando operações estão se expandindo mais rapidamente
do que a capacidade de investir em pessoal e tecnologia ;

•

Cu ltura organizacional: ocorre quando a porcentagem do negócio representada por
novos produtos c serviços gerados por funcionários criativos é g rande, quando as
pessoas trabalham muito sozinhas quando as más notícias não chegam aos altos
escalões e quando há muita concorrência ÍJJterna:

• Gestão de informações: ocorre quando há aumento nos túveis de comp lexidade, volume
c velocidade de úúormaçõcs, quando os sistemas de relatórios Íllternos que medem
desempenho deixam a

dcs~j ar

c os executivos passam a obter infonnações através de

diálogos na organização e quando a tomada de decisão é descentralizada.
Neste caso. pensando no processo de gestão da illfo nnaçào. PRATES ( 1999) identifica que o
número de projetos ele Sistemas ele Jnfonnaçào que tà lham ao ati ngir seus objetivos após muito
tempo e esforço, do que inicialmente plan~jado, é slllvreendcnte. Os problemas mais comuns são:
•

O projeto se completa além do tempo plan~jado :

•

O projeto ultrapassa o orçamento previsto:

•

Os beneficios desejados não são ati ngidos:

•

O desempenho técnico do sistema é inadequado:

•

Os usuários rejeitam os sistemas.

Quanto mais o desenvolvimento de um sistema se a tàsta da situação ideal, matorcs ficarão
seus riscos. Isso quer di zer que somente os sistemas de baixo risco devem ser desenvolvidos, pois
as organizações que só desenvolvem sistemas de baixo risco, acabam sem experiência nessa
atividade essencial e acabam provavelmente atingindo menores beneficios do sistema que se
poderia obter. Uma forma estmturacla ele se avaliar os ri scos de um projeto. é identifica r os fatores
de risco específico, avaliando o pr~j eto em três classes, segundo MACF ARLAN ( 198 1):

•

Porte do projeto: pode ser avaliado em relação aquilo que foi planejado no projeto.
tempo previsto no cronograma para duração do projeto e do número de
departamentos envolvidos no pr~ieto;

•

Estrutura do projeto: pode ser avaliado em termos de parâmetros mais complexos,
tais como mudanças no projeto, atitudes dos usuários finais e o grau de
compromisso dos usuários e da alta gerência com o projeto;

•

Tecnologia do projeto: pode ser avaliado em termos do grau de inovação de
hardware e software envolvido no projeto, e o grau de conhecimento c de preparo
dos usuários da equipe de desenvolvimento do projeto.

Cada organização deve fa zer uma avaliação do risco global de seus projetos de Sistema de
Informação, o qual pode ser visto também como um portfólio de riscos, ou

s~ia ,

um perfil de riscos

agregados a li sta de projetos planejados.
Para TORKZADEH & DOLL ( 1999) medir o sucesso de um Sistema de informação é uma
tarefa difícil. Desta forma , pesquisas têm mostrado que o Sistema de Informação deve ser avaliado
pelo g rau de satisfação dos usuários finais. A satisfação do usuário final é vital para avaliar
investimentos futuros em Sistemas de Informação, uma vez que estes determinam o retorno do
im·cstimento no que t:tngc 3 produtividade individual e organ izacional

3.5 Sistemas de lnformnçfio Gerencial (SIG)
Para DALf-OVO ( 1998), os Sistemas de Lnfonnação Gerencial, são Sistemas de Lutormação
que disponibilizam aos gerentes e administ radores, informações cotidianas no auxilio à tomada de
decisão. Este tipo de sistema tem seu foco voltado à efi ciência operacional do Sistema de
Informação, ou seja, as áreas funcionai s como Marketing, Finanças. Produção e Recursos
Humanos. são apoiadas pelos SIG pois, estarão ligadas através de um ún ico banco de dados.
comum a todas.
Os SIGs possuem como principal característica o fornecimento de relatórios (norma lmente
pré-programados) aos administradores e gerentes com informações vindas dos Sistemas de
Processamento de Transações.
As principais fu nções deste tipo de sistema são:
• Fornecer informações aos níveis de gerência c supervisão a respeito das operações
da organização, na forma de relatórios gerenciais bem estruturados, tais como
resumo de vendas. posições de contas a pagar e receber, posição de ca ixa, entre
outros;
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•

Programar operações da organização e controlar a execução desses programas, tais
como a prog ramação e controle de produção, prog ramação de entregas e
distribuição de pedidos.

3.6 Sistemas de Informação Executiva (SIE)
De acordo com SEIXAS (2000), o Sistema de Informação Executiva é um tipo de Sistema de
Apoio à Decisão especializado que tem como objetivo auxiliar os executivos de alto 1úvel da
organização na tomada de decisão. Tradicionalmente os SfE fomcciam aos executivos de alto nível
subsídios para acompanhar os Fatores Críticos de Sucesso (FCS), no entanto, atualmente esses
sistemas também são usados por funcionários de outros níveis da organização.
Sendo assim, torna-se necessário apresentar a relação existente entre os SIE e os SAD. O
primeiro a presenta informações estruturadas sobre aspectos da organização, que permitem aos
executivos examinarem dados e informações operaciona is permitindo com isso determinar como
certos dados foram produzidos. Os SIE são desenvolvidos sob medida para executivos
individualmente auxiliando o processo de tomada de decisão. O segundo, fornece ao executivo
di versas ferramentas de modelagem e análise com o objetivo de capacita r os usuá rios a analisar c
soluciona r problemas de forma integral, isto significa que os SA Ds não são destinados a um usuá rio
em particular.
Assim como os sistemas de processamento de transações c de informações gerenciaiS
fornecem relatórios impressos aos gestores das organizações, os Sistemas de Apoio à Decisão,
permitem que os tomadores de decisões pesquisem alternati vas c conseqüências das

dec isõe~ .

Um Sistema de Informação executiva , constitui -se do uso de recursos avançados de software
para o desenvolvi mento de s istemas de informações destinados a executivos. Diferentemente da
abordagem tradicional de apresentar intonnações na fo rma de relató rios e planilhas, a partir da base
de dados estática, os recursos do SrE permitem que

s~j am

construídas aplicações como consultas,

relatórios, entre outros, diretamente da base de dados. É na realidade, a capacidade de acessar de
fonna livre bases de dados variadas, internas ou eÀ1ernas à organi zação, at ravés de uma única
interface, na qua l as bases de dados tornam-se transparentes aos executi vos.
Quando se fala em Sistema de Informação Executiva é imprescindível não deixar de citar o
modelo estratég ico de uma organização. É muito difícil fazer um Sistema de Informação nessa
categoria, se não obte r uma visão estratégica do negócio. Essa visão estratégica envolve todos os
aspectos que vão desde a missão da empresa, os seus objetivos, os fatores chaves que vão
pcnneanclo toda essa organização para os cená rios de curto, médio c longo prazos . Resumindo, é a
espinha dorsa l para esse desenvolvimento (FUR LAN, 1999).
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Ainda para FURLAN (1999), um SIE tem como características básicas:
•

Simplicidade;

•

Uso priJ1cipal para acompanhamento c controle de fatores críticos da
organização;

•

Uso de gráficos, quadros, símbolos, ícones c cores para rápida absorção das
informações;

•

AJ1álise de exceções, com a possibilidade dos parâmetros serem definidos pelo
usuário;

•

Manuseio anúgávcl c intuitivo com o mbúmo de treinamento;

•

Escolha dos padrões de apresentação dos dados, com várias telas para os
mesmo dados;

•

Não deve provocar mudanças nos sistemas atuais. O funcionamento deve ser
em conj unto através de conexões simples;

•

Apresentação de informações rápidas para tomadas ele decisões críticas;

•

Busca de aj uste à cultura ela organi zação e ao estilo decisório do executivo;

•

Filtram, resumem c acompanham dados dos fatores críticos;

•

Uso intensivo dos dados do macro ambiente empresarial e de dados externos:

•

Navegação pelos níveis de detalhe dos dados;

•

Comunicação com demais executi vos para tomada de decisão conjunta com
uma base de dados única para todos;

•

Qualidade c confíabi lidade das in fonnações.

Relacionando estes tipos de Sistemas de lnfonnacào c suas características, pode-se
identificar que o mais superior é o SIE, estando relacionado ao nível presidencial da organi zação.
Assim, pode ser dito que o SIE, é também, um mecanismo informatizado composto de métodos,
técnicas e ferramentas para fornecer aos execut ivos, diretores c gerentes, informações necessárias à
gestão do seu negócio, sendo essa a grande contribuição desse sistema .

3.7 Sistema ERP (Enterprise Resource Pla1111ing)
Do ponto de vista da engenharia de produção, o sistema HRP é visto como uma evolução dos
sistemas de administração da produção MRP (Material Requirement Plrmning) e M/U) 11
(Mmu!fàcturing Resource }Jfmming). O M JUJ é um sistema de administração das necessidades de
materiais na manufatura.
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Este tipo de sistema, realiza diversos cálculos que determinam a quantidade de insumos para
'J

atender as ordens de produção. Já o A4RP 11 surg iu como uma evolução do /lt!RP c passou a ser um
sistema do qual o MRP é um dos módulos que o compõe. Além do cálculo das necessidades de
materiais, há outros módulos que administram toda a manufatura,

plan~jamcnto

da produção;

planejamento mestre da produção; cálculo das necessidades de capacidade; controle da fábrica,
dentre outros.
O ERP, por sua vez, surg iu da expansão do MRP li. O antecessor abrangia toda a área de
produção, c o ERP engloba toda a empresa auxiliando todos os processos operacionais com
informações de compras, vendas, finanças, RH, engenharia, produção, manutenção, etc (CORRÊA
et a i. 1997).
A utilização de Sistemas de Informação para apoio nas atividades do dia-a-dia já existe há
vários anos. As grandes empresas, empregam diversos tipos de sistemas para atender as
necessidades específicas das diferentes áreas operacionais, onde, cada departamento possui sua
base ele dados. Com isso, não existem informações integradas, elas ficam divididas c espalhadas
entre as dife rentes áreas.
O sistema ERP, suporta todas as infonnaçõcs operacionais da empresa, tais como, vendas,
produção, recebimento, manutenção, controladoria, compras, planejamento entre out ras. Os dados
de todos esses depa rtamentos são guardados em uma base de dados centra l. fàzendo com que o
usuário do sistema tenha a sua ctisposição informações consistentes c integradas .
A utilização de sistemas ERP otimiza o tluxo de informações e facilita o acesso aos dados
operaciona is, fa vorecendo a adoção de estruhtras organizacionai s mais detalhadas c flex íveis. Além
disso, as informações tornam-se ma is cons istentes, possibilitando a tomada ele decisão com base
em dados que refletem a realidade da empresa. Um outro beneficio de sua implantação é a adoção
de melhores práticas de negócio, suportadas pelas funcionalidades dos sistemas, que resultam

CJH

ganhos de produtividade e em maior velocidade de resposta da organização (DAVENPORT, 1998) .
Assim como o l!:RP integra as infonnaçõcs das diferentes á reas ela empresa, o Data

Warehouse também ag rega dados da empresa como um todo. Neste caso, pode-se identificar as
diferenças entre os dois sistemas . O ERP a rmazena dados operacionais voláteis que o usuá rio pode
inserir, a pagar ou modificar. No Data Warehuuse, os dados são históricos, ou seja, cada registro
possui uma data que deve ser considerada nas consultas, não podendo ser modificados dentro do

Data Warehouse, tornando assim os dados nele armazenados não voláteis.
O aspecto mais importante nessa dife rença é a fmalidade do s istema ERP sendo utilizado
para as informações operacionais, a uxiliando nas tarefas diárias, enquanto o Data Warehouse é
utilizado para decisões estratégicas da alta gerência .
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4. Os Sistemas de Apoio à Decisão
4.1 Histórico
Desde os primórdios, a tomada de decisão organizacional sempre foi um aspecto de grande
relevância, principalmente por ser um processo que envolve a alta gerência e pode comprometer
todos os setores da empresa quando um problema ocorrer. Com o passar do tempo, o processo de
tomada de decisão tornou-se cada vez mais eficiente, devido ao número de ferramentas baseadas
em computadores que auxiliam o executivo durante este processo, mostrando-lhe dados ua forma
de relatórios c gráficos, facilitando assim o entendimento da informação c também proporcionando
detalhes que cnf.1ti zam uma determinada decisão.
/

Pode-se então, fa zer uma análise de como estas ferramentas tiveram essa evolução,
começando por MORTON (1971 ), que escreveu um li vro fa lando sobre o MDS (1\lfanagement
Decision .S)1stem), no qual descrevia o auxílio de computadores e modelos analíticos na tomada de

decisões chaves dos gerentes que usara m um Sistema de Apoio à Decisão de fato.
Em 1975. um SAD chamado Brandaid foi projetado para apoiar decisões referentes a
prod utos~

promoções. Para este SAD. o conceito de dec isão é baseado em cálculos. identifi cando

um critério para modelos que tenham facilidade no controle. simplicidade c perfeição de detalhes
no momento da tomada de dcci ào.
Na literah1ra . AGUDO et ai. (2000) indicam que o conceito de apoio à decisão, evolu iu de
duas áreas de pesquisas: Teórica. baseado em estudos feitos por volta dos anos 50 no Instituto de
Tecnologia de Ca rnegie, que enfatiza a tomada de decisão organizacional. c Técnica, baseado em
sistemas interativos ele computador, desenvolvida nos anos 60 pelo Instit11to ele Tecnologia de
ivlassacgusctts.
Em 1982, ER.lC CARLSON & RALPH SPRAGUE tomaram-se um marco importante,
descrevendo como as organizações deveriam constmi r seu Sistema de Apoio à Decisão. Ambos
apresentaram algu mas expectati vas irreais. onde o problema era tocado nos limites da tecnologia
para construir um SAD elo que os conceitos que limitam estes tipos de sistemas.
Mais tarde. por volta ele 1980 surgem os Sistemas de In formações Executivos {S IE). Já na
década de 90, surgiram o Data ll'arehouse c o OLAP (On Line Analytica/ Process) que são
ferramentas mui to úteis no gerenciamento dos negócios modernos c estão auxiliando os executivos
a enfrentarem os desafios dos novos tempos. /
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4.2 O processo de decisão
As

decisões

delimitam

nossas

vidas.

Estas

decisões

tomadas

consciente

ou

inconscientemente, com boas ou más conseqüências, representam a principal ferramenta utilizada
para lidar com as oportunidades, desafios e a incerteza de nossa ex istência. Segundo HAMMOND
ct ai. (1999) saber tomar decisões é uma capacidade fundamental na vida das pessoas, c um
processo de decisão eficaz deve preencher os seis critérios a seguir:
•

Concentrar-se no que é importante;

•

Ser lógico e coerente;

•

Reconhecer os fatores subjetivos c objetivos, combinando o pensamento analítico
e intuitivo;

•

Ex igir apenas a quantidade de informação e análise necessárias para resolver um
determinado dilema;

•

Estimular e guiar a obtenção de dados relevantes c opiniões bem informadas:

•

Ser direto, seguro, fácil de usar c flex..ível.

Ai nda para 1:-JA MMOND ct ai. ( 1999) fazer escolhas inteligentes em decisões interligadas
implica compreender a relação entre elas. Sendo assim. estas decisões podem assumir duas forma s:
•

Decisões informativas: dependem da informação obtida para optar pela mcllior
escolha na decisão fu ndamental:

•

Decisões fl.tturas: dependem de alternativas que estarão dispotúveis no futuro. pela
decisão tomada no presente.

Segundo HAMMO ND et ai. ( 1999), a essência de tomar decisões certas c interligadas está
no

plan~j amento

antecipado. Aqueles que toma decisões eficazes,

plan~jam

algumas decisões

futuras antes de tomar a ahtal. Após uma decisão. o agente de dccisão torna a planejar algumas
escolhas posteriores antes de optar pela próxima escolha ela alternativa. A continuação desse
processo orienta a seqüência de decisões em direção ao cumprimento dos objetivos propostos pela
organização.
Segundo CH IAVENATO ( 1987), todas as pessoas dentro de uma organização em todas as
áreas de atividades, em todos os níveis hierárquicos e em todas as situações estão continuamente
tomando decisões relacionadas ou não com seu trabalho.

GO

Portanto, na procura de compreender as relações existentes dentro dos subsistemas c a

,,

ligação entre eles, a teoria administrativa tenta responder como os sistemas fazem o intercâmbio
com o meio ambiente que está inserido. Os fatores que afetam e são afetadas pelas organizações,
segundo essa abordagem, são o ambiente e a tecnologia.
Um dos fatores que dá qualidade tanto na tomada de decisão, quanto no resultado obtido
pela decisão é sem dúvida a tecnologia . Devido a este fato, o mais interessante no processo de
tomada de decisão é a Tecnologia da Informação. Para que se possa envolver a Tecnologia da
Informação no processo de solucionar problemas e tomar decisões, é necessário que se faça uma
abordagem.sobre como solucionar problemas e tomar decisões.
Para algumas organizações os problemas podem ser simples e diretos, para outras os
problemas necessitam de importantes decisões em ambientes complexos e altamente dinâmicos.
Dentro desse contexto, pode-se afí nnar que existem várias fon tes para os problemas empresa riais
dos quais pode-se focar os mais importantes: as fontes externas c as fontes internas da organização.
As fontes externas são aquelas que estão ligadas ao meio ambiente em que a organização
está inserida c em constante intercâmbio, como por exemplo, as atividades da concorrência,
clientes e fornecedores. Já as fontes internas estão ligadas intemamentc ao seu próprio meio, ta is
como: máquinas c equipamentos, dificuldades com empregados, fa lta de recursos de capital e
instalações inadequadas.
Para STA IR ( 1998), as organizações podem se prevalecer da abordagem reativa ou pró-ativa
para solucionar problemas. A abordagem reat iva está relacionada com a solução de problemas após
estes aparecerem. A abordagem pró-ativa tem uma posição contrá ria. solucionando problemas
antes que eles apareçam c se tornem muito sérios.
Neste sentido. tomar decisões optando pela abordagem pró-ativa significa identifica r
oportunidades e explorá-las mais rápida e eficientemente. No entanto. o ideal para as organizações
c os profissionais responsáveis pela solução de problemas e tomada de decisão, seria o uso da
combinação dessas duas abordagens.
Solucionar problemas signi tica tomar decisões e SIMO N(\ apud STAIR ( 1998) divide o
processo de tomada de decisões em três estágios: inteligência. prqjcto e escollm . Esse modelo foi
incorporado por ST AIR ( 1998), em um modelo expandido envolvendo o processo para solução de
problemas, conforme mostra a figura:

6

SflviON. R ( 1999). Qual o nível de risco de sua empresa? HSM Managcmcnt. v.3. n.lG, p.J g. sel/out. apud
ST AIR, R. M. ( 1998). Princípios de sistemas de informação: uma abordagem gerencial. Rio de Janeiro.
Livros Técnicos e Cientí.ficos, p.Jg.
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Fignrn 8- Processo <lc Solução de Problemas c Tomada de Decisão (Simon, 1999, p.38)

É importante notar que a solução de problemas c a tomada de decisão ocorrem durante
breves intervalos de tempo. Entre esses intervalos, as alternativas analisadas poderão sofrer
mudanças obriga ndo o dccisor reavaliar as alternativas. Esse tipo de jeedback é um processo
natural de ajuste neste modelo.
Parn cada estágio de tomnda de decisão c do processo de olução de problemas pQ(k-sc
descrever cada estágio da seguinte maneira:
e

Inteligência: onde são identificados problemas e/ou opot tun idad~s. As informações
relacionadas com a causa e o escopo do problema são reunidas. Possíveis obstáculos na
solução e no ambiente do problema são investigados:

o

Projeto: onde as soluções alternativas para o problema são desenvolvidas avaliando a
viabilidade e as implicações dessas alternativas:

•

Escolha: requer a seleção de um curso de ação a ser tomada . Observa-se que neste
caso, inúmeros fatores poderão influenciar o aparentemente fáci l ato ele escolher:

•

Implementação: tem como resultado efetivar uma solução após uma determinada ação
ser executada, viabili zando o último estágio do processo de solucionar problemas ;

•

rvton.itoramento: onde os tomadores de decisão avaliam a implementação da solução.
Nessa ava liação são determinados se os resultados previstos foram alcançados ou se o
processo será modificado, tendo em vista novas informações que possivelmente
surgiram durante o estágio de implementação.
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Dentro deste contexto conclui-se que para SJMON (1999). a tomada de decisão consiste na
escolha de uma alternativa entre várias existentes, seguindo-se determinados passos previamente
estabelecidos e concluindo-se com a resolução de um problema, independentemente se este esteja
certo ou errado.

4.2.1 Fatores envolvidos nas soluções de problemas e tipos de decisão
Para STAIR ( 1998), são inúmeros os fatores envolvidos na solução de problemas . A
conscientização

desses

fatores

aumentará

a

ca pacidade

do

administrador

de

analisar

apropriadamente o problema c tomar suas decisões. Tais f.1tores incluem:
•

Objetivos de decisão: onde é necessário manter o foco na principal meta que a
organização quer atingir. Exemplo: Redução de custos, maior lucratividade, manter o
tú vel de produção, minimizar os acidentes de trabalho, etc;

•

Altemativas aumentadas:

sabe-se que hoje existe um maior número de alternativas

para tomada de decisão do que há alguns anos atrás. Fica por conta da Tecnolog ia da
Informação a facilidade de se obte r informações diferenciadas criando um número bem
maior de a lternati vas para tomada de decisão;
•

Competição: em uma competição estão envolvidas duas ou mats orga ni zações que
concorrem para atingir metas semelhantes, at ravés de g rupos de clientes semelhantes.
Com o aumento do número de competidores no mercado toma-se cada vez mais difícil.
as emp resas atingirem suas metas:

•

Criati,ridadc: usar a imag inação c a criat ividade na solução de problemas é um fator
diferencial entre a empresa e seus concorrentes:

o

Ações socia is c po líticas: sabe-se que em todos os ní veis as ações sociais e políticas
têm um cnom1e impacto na solução dos problemas. Muitas vezes estas ações podem ter
um forte impacto na seleção de alternativas disponíveis para um tomador de decisão:

•

Tecnolog ia : devido ao enorme avanço da tecnologia, a conseqüente redução nos preços
da Tecnolog ia da Informação c o a umento na sua capacidade de processar. armazenar e
recuperar informações, um maior número de alternativas de decisão aos negócios estão
disp01úveis ao tomador de decisão;

•

Tempo: significa que atualmente grandes acontecimentos nos negócios surgem do dia
para a noite. A pressão elo tempo é um te nômeno na qual as ati vidades ocorrem num
padrão de tempo muito mais curto do que era possível em tempos anteriores. Isto
significa que aumenta a necessidade de um Sistema de Informação que seja capaz de
fornecer ao tomador de decisão, informações rápidas e precisas.
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Destaca-se aqui, que independente da visão dos autores ou elos modelos ele tomada ele
decisão ou ainda, os fatores que influenciam a decisão ou a criação ele alternativas para solucionar
problemas, uma única realidade é incontestável: identificar o problema, definir alternativas,
escolher a melhor alternativa , implementá-la ou mesmo monitorá-la envolve dados corretos c
infonnações precisas. Segundo STAI R ( 1998), o estabelecimento elos próprios Sistemas de
Informação dentro elas organizações empresariais seguem os mesmos passos do processo de
solução ele problemas.
A atividade de apoio à decisão está inserida num sistema ambiental muito maior, formado
por elementos abstratos ou não. Tais elementos, além ele caracterizarem o contexto decisório,
subsidiam o desenvolvimento da própria atividade, a lém ele orientar seus objetivos .
Em alguns casos, a atividade de decisão pode se redu zir a atividade de uma só pessoa, que
também será responsável por uma decisão tina!. Entretanto, esta decisão final é, quase sempre,
resultado de uma série de atividades anteriores de reflexão, de discussão, de estudos ou de
negociações. Estas etapas anteriores à decisão final podem ser caracterizadas por decisões
intermediárias, ou " pequenas decisões", que podem ser compreendidas como fragmentos da
decisão fu1al ou ainda como condicionantes dela mesma . Conclui-se portanto, que a decisão fi11a l
nada mais é do que uma parte da decisão g lobal, a qual estaria resumida a uma simples ratificação
ou confirmação das várias decisões a nteriores. Da mesma to nna. as decisões intcnnediárias. ou
pa rciais, podem ser hierarquizadas formando um conjunto que representa a decisão global. Assim.
a decisão g lobal pode ser vista como uma s íntese das vá rias decisões parciais.
Por todas as características apresentadas acima, nota-se que o conceito ele decisão não pode
ser completamente separado do conceito do processo decisório e este, por sua vez, passa a ser um
dos principais componentes que caracterizam o a mbiente da atividade ele apoio à decisão.
Na realidade, a atividade de apoio à decisão se fa z presente em praticamente todo o tipo de
a mbiente e nos diferentes conte;-.1 os da ação humana, tais como: empresa , famí lia, univers idade,
saúde c out ros.
Mu itos pesquisadores ana lisaram f.1scs para o desenvolvimento do processo decisório. Estes
modelos conceituais buscaram evidenciar a forma pelo qual os dccisorcs criam o processo de
detinição do problema, geram a lternati vas e escolhem a melhor solução de acordo com a estrutura
do negócio. Com base nos conceitos de SABHE RW AL & GROVER (1989), UR IS (1989), N UTI

(1993), M INTZBERG ( 1995), UN ITED STATES DEPARTAM ENT OF T HE INTERJOR (1998),
BISPO ( 1998) foram identificadas fases do processo de decisão que estão assim relacionadas:
o

(•

Jdentifieação do problema: nesta fase, identifica-se o tipo, o eonte;-.1o e o escopo do
problema;
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•

Análise do problema : é necessário reali zar o mator levantamento ele dados possível em
relação as informações do problema identificado para que um diagnóstico do mesmo seja
realizado. Através deste diagnóstico, será possível obter o conhecimento suficiente sobre o
problema, para se poder ter o domínio ela situação e então partir para encontrar as
alternativas que levarão à sua solução;

•

Definição de objetivos: alguns problemas necessitam da definição de objetivos para que
sua solução seja alcançada. Neste caso, as f.1scs seguintes serão feita s baseando-se nestes
objetivos;

•

Levantamento das alternativas : nesta fase deve-se levantar o mator número possível de
alternativas para solução do problema. Dependendo do grau de dificuldade do problema,
mesmo levantando-se uma quantidade razoável de alternativas não pode-se afirmar que
todas as altcmativas foram levantadas. As alternativas já conhecidas c aplicadas em algum
problema semelhante podem auxiliar o tomador ele decisão nesta fase;

•

Análise de altcmativas: nesta fa se, uma análise minuciosa ele cada alternativa é feita para
identificar a solução que a mesma pode apresentar em relação ao problema c os resultados
que podem ser alcançados de acordo com sua adoção:

•

Classifícaçi'io das altcrnati\ as: depois de lc\'antar c analisar as alterna! i\ as, obtém-se um
cottiunto de soluções que levarão a resultados diferentes c é possível então. tàzcr a
classificação das mesma :

•

Escolha da melhor alternativa: esta pode ser uma tàse simples, se ex istir uma alternativa
que seja com certeza aquela que possa levar à obtenção do meiJJOr resultado. Porém,
quando os resultados que podem ser obtidos não puderem ser confirmados com toda
certeza, ou seja, quando ex iste apenas a possibilidade de se ter aquele resultado, esta
escolha se torna mais complexa. Algumas alternativas podem levar a resultados
semelhantes, c isso só pode ser veriftcaclo quando estas alternativas forem colocadas em
prática:

•

Execução: selecionando a alternati va que levará a solução considerada ótima, é prcctso
tomar as providências para executá-la:

•

Avaliação do resultado obtido: os tomadores de decisões deverão verificar se o resultado
obtido foi realmente o esperado. Se isso não acontecer. deverão ser feitas aná lises
necessárias para se compreender como ocorreu um resultado diterentc do previsto. Estas
análises servirão como base no processo decisório do mesmo problema ela próxima vez que
ocorrer e para outros semelhantes .
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das alteruativas

Análise
das alteruativns

Figura 9 - Etapas do Processo decisório

O levantamento de informações sobre uma determinada situação constitui um importante
fator na tomada de decisão. Somente através da informação, os administradores - dccisores
organizacionais possuem condições de avaliar corretamente a situação, de desenvolver altemativas
e de decidir da melhor forma possível. Sem informações de qualidade, o trabalho adm ini strati vo é
grandemente prejudicado. Por outro lado, se os administradores possuírem informações de
qualidade, melhores decisões serão tomadas. Entretanto. nem toda informação é de qualidadt;. Pa1 a
ser útil ao administrador. a info rmação deve ser precisa . clara. completa. pontual e pc1tincnte. A
informação realmente útil, eleve sc1 isenta de erros, esclarecedora , estar dispoiúvel no momento
desejado c ser adequada à situação em que a decisão é tomada . Logo. somente o decisor - usuúrio
da into nnaçào possui condições de julga r a ut iiidadc da ulfonnação tSTA Bi LE . .:!v v i ·L
Para as empresas houve uma mudança mais radical nos conceitos de adnúnistração, com o
advento ela globalização, da compctitividacle mais acirrada e das maiores exigências por parte elos
clientes. Também o seu processo decisório se tomou muito mais complexo c tornou-se necessário
o uso de ferramentas computacionais para dar suporte ao processo de tomada de decisão. foi
necessário desenvolver sistemas que proporcionassem o au xílio necessário aos gerentes para que
pudessem enfrentar os desafios do nosso tempo. Base.1do neste conceito. surgem os Sistemas de
Apoio à Decisão, que são os responsáveis pelo auxílio aos executivos das empresas, que fa zem da
tomada de decisão um dos fatores indispensáveis ao sucesso da organização.

GG

.·

4.3 Os conceitos de um SA D
Segundo MORTON ( 197 1), os Sistemas de Apoio à Decisão, são sistemas computacionais
interativos, que ajudam os responsáveis pela tomada de decisões a utilizar dados e modelos para
resolver problemas não estruturados.
"'
/
YOURDON (1999) descreve que os Sistemas de Apoio à Decisão são aqueles que não
tomam decisões por eles mesmos, mas auxiliam profissionais a tomarem decisões inteligentes e
bem informadas sobre vários aspectos da operação.
Para TEIXEIRA & TEIXEIRA (2000), os Sistemas de Apoio à Decisão são projetados
para apoiar os gestores de negócio no processo de tomada de decisão, baseado em uma perspectiva
a longo prazo, no fato real de uma informação
Os Sistemas de Apoio à Decisão tem como características:
•

Apresenta dados de várias formas;

•

A saída do sistema deve conter itúo rmaçõcs relevantes, em formato adequado;

•

Foco no armazenamento, processamento c fluxo de dados, no nível
operaciona l;

•

Processamento eficiente de transações;

•

Processamento planejado c otimi zado:

•

Bom gerenciamento de banco de dados e,

•

Relatórios operacionais c para gerenciamento. /

De acordo com a visão de SPRAGUE & WATSON (1993), o SAD possui basicamente as
seguintes ca racterísticas:
•

Foco das decisões no mais alto nível. referindo-se a gerentes c executivos:

•

Ênfase na flex ibilidade, adaptabi lidade e respostas rápidas:

•

Iniciati va c controle do usuário;

•

O S'AD deve ser desenvolvido para inclu ir estilos de tomadas de decisões
pessoa is dos gerentes.

Esta categoria de sistemas inclui todos os tipos de recursos computacionais que possam servir
como instrumento de auxílio nos processos de tomada de decisões. De uma forma gera l, essa
categoria inclu i desde sistemas de análi ses e prqjcçõcs estatísticas de série de dados até complexos
modelos simuladores da rea lidade estudada, passando por recursos mais simples, tais como planiU1as
eletrônicas utilizadas para ava liar possibi lidades diversas a respeito dessa realidade que se vive hqjc.
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Os Si stemas de Apoio à Decisão têm como foco as decisões, voltando-se sempre para os

·'

tomadores de decisões em todos os níveis gerenciais. Com este propósito, costuma dar êntàse na
flexibilidade, ada ptabilidade e capacidade de fornecer res postas rápidas aos usuá rios, tendo este
tipo de sistema a facilidade de oferecer suporte pa ra estilos pessoa is de tomada de decisão e
trata mento científico dos dados (SPRAGUE & WATSON, 1993).

I

O uso de um S IE, SJG ou SA D, não se justifíca somente em relação ao custo/benefíc io
o ferecido por estes tipos de s istemas, pois o que importa é uma decisão baseada em dados
consistentes. É imp rescind ível identificar a importfi ncia das decisões o rgani zaciona is, pa ra evitar
e rros, pois, tomadas de decisões erradas em momentos errados podem causar um dano na estrutura
da empresa, onde na maioria das vezes, esse dano é irreparável (FURLAN ,2000)./
O apoio à tomada de decisão é necessário em todos os níveis de gerenciamento da empresa,
permitindo a coordenação de todas as decisões elos vá rios níveis o rganjzaciona is. No aspecto
gerencia l, o processo ele tomada ele decisão é apenas uma elas ati vidades dos gerentes, que por sua
vez são os responsáveis por aquilo que acontecerá futura mente na empresa. Muitos problemas
importantes a decid ir exigem que se faça , em dado momento na organizaçào, uma seleção enl rc
a lternati vas que le rilo influência considerá vel sobre as decisões futuras. Estas decisões podem ser
plan~jadas

antecipadamente. com o

~111 xí lio

dos dados vi ndos de um Sistema ele ln tonnaç:lo

oferecendo ao S!l f) a t~c ilidadc de ~wx iliar o tomador de decis:lo no momento em que for
necessário, buscando sempre o melhor à organização, com foco nas inlonnações obtidas através
deste s istema.
Um Sistema ele Apoio à Decisão ofe rece como objetivos, de acordo com MA( 1994):
•

Servir ele apoio ao processo decisório, com ênfase em decisões nào estruturadas:

o

Servir de apoio ao processo decisório de gerente em todos os níveis. a.iudanclo a
integração dos níveis;

•

Servir de apoio tan to para decisões interdependentes, quanto para decisões
independentes;

•

Servir de apoio em todas as fases do processo decisório:

o

Servir de apoio a diversos processos de tomada de decisões:

•

Deve ser um sistema tacil de usa r.

68

4.4 Os co mpon entes de um SA D

/

Um SA D pode ser di vidido em : sistemas orientados a modelos c sistemas orientados a

dados, como identifica a figura abaixo:
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F i~J;ura

10 - Componentes llc um SAD - ( Spragu c, 1993, p.20)

Os primeiros se baseiam em modelos teóricos c capacidade de análise c ag regação de dados
em estatísticas c históricos. Já os sistemas orientados a dados. têm a nlllç{io de computar totais.
médias c dist ribuições em perspecti vas, oferecendo várias res postas
tomador de decisão (TEfXEJRA & TEIXEIRA. 2000).

para a inteqJretaçào do

f

Embom possa haver diferenças significati\ as entre Sistemas de Apoio à Decisão. ex istem
também semelhanças entre eles. Ex iste uma interface atrav0s da qual o usuúrio dircciona seus atos
c recebe respostas do SAn. Esse processo normalmente é conhecido como o diá logo entre o usuário
c o sistema. Há também o Doto ll'orelwuse c o Doto Mar!. como base de dados. que serve para
funções tais como fomeccr intàrmações em resposta a consultas do usuário, suprir dados pa ra o
desenvolvimento. a atualização c proce;;ssanwnto de modelos. bem como para armazenar os
resultados intermed iários c llnais elas análises efetuadas. E fina lmente, há o banco de modelos, que
inclui modelos permanentes tais como: recursos para o desenvolvimento c a atualização dos
modelos.
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A interface, o banco de dados e o banco de modelos podem ser vistos como a arquitetura
para o SAD.
Os usuários, conforme suas necessidades possuem uma maneira diferente de relacionar os
componentes DADOS-DIÁLOGO-MODELOS, tendo cada usuário um modo diferente de observar
e processar dados.
Parece lógico, portanto, que o componente DIÁLOGO ele um SAD seja elaborado de modo
a corresponder às necess idades e preferências de um usuário específico. Além disto, isso pode ser
feito através da flexibilidade disp01úvclna tecnologia de hardware e sojtware emergente.
Os Sistemas de Apoio à Decisão podem ser categorizados como sendo Ad Hoc ou
Íll.Sti!ucionais, clcpcnclcndo ele várias características, incluindo o fato de serem ou não usados com
pouca ou muita freqüência.

4.5 O uso do SA D
O foco exclusivo no papel dos gerentes como responsáveis pela tomada de decisões
s~?,lll1rin

iviA T iAS (2000) geram um quadro. onde o uso do SA J) ocorre no contexto de diversos

outros papéis c atividades, os quais tem que ser levados em consideração para que se possa
compreender o papel da tecnologia na tomada de decisões.
As ferramentas do
'::~;,~'.!'-'-' J' :l ly;::c~ r:!':'

,)'AI)

passaram a ajudar os tomadores de decisão a

~.:nconlrar

o melhor

d:td0" importautcs para os negócios . Uma decisão, fts vezes. tinha que ser

tomada em horas ou até mesmo em minutos. mas não havia ferramentas no mercado e nem bancos
de dados corporativos que disponibili zassem as informações necessárias em tempo hábil.
Hoje, há f·e rramentas importantes que auxiliam o tomador de decisão quanto as
informações

obtidas.

Estes

executivos

prcctsam

ele

dados

históricos

e

sumarizados

para atender suas ncccssidaclcs em bancos de dados distintos. <ls \'czcs com tecnologias espccítlcé'ls
para esse tipo de <1plicaçào. contando com metodologia de modelagem de dados também
específica. Estas respostas podem ser obtidas através das novas fcmunentas do,)';(/) como o JJata
TVarehouse Data lvlart, OLAP c /)ata Mi11i11g.

Estas ferramentas podem trazer ao usuário

t~c ilidades

no momento ele visualizar os dados e

transformá-los em informações estratégicas para o processo de tomada de decisão.
Sendo assim. TORKZ ADEH & DOLL (1 999) apresentam uma estru tura muito simples para
medir a satisfação de um usuário com o SAD. Esta estrutura é composta de quat ro fatores:
o

Produtividade: identifica em que medida <1 aplicação inlcd'C rc na produção do usuário
em determinada unidade de tempo~

•

Inovação das tarefas: mostra em que medida a aplicação ajuda a cnar ou tentar
expressar novas idéias em seu trabalho;
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•

Satis&1ção enquanto usuário: mostra em que medida a aplicação ajuda o usuário a criar
valores para os clientes internos c externos à organização;

•

Controle gerencial: identifica em que medida a aplicação ajuda a regular processos de
desempenho.

Estes itens todos combinados, auxi liam a descrever o impacto de uma aplicação sobre os
usuários em uma organização, sendo defin idas pelo nível de utilização da Tecnologia da
I.nformação nestes usuários para rea lizar uma determinada tarefa . Neste caso, a avaliação pelo
usuário define se o sistema está sendo desenvolvido de forma a atender os requisitos dos usuários
do sistema, e auxi liar na definição do futuro do processo de desenvolvimento do SAD.
'4.6 As principais ferramentas de um SAD
4.6. 1 O /)ata Warelwuse

Os bancos de dados são de vital importância às empresas, e sempre existiu a dificuldade de
analisar os dados que neles existem, pois geralmente as grandes empresas detém um volume
enorme de dados armazenados que estão em diversos sistemas diferentes espalhados por ela. Com
c te conceito, nào era possível buscar informações que permitissem a tomada ele decisão embasada
em um histórico elos dados. Sendo assim, foi possível identificar tendências e posicionar a empresa
estrategicamente para ser mais compet itiva e conseqüentemente maximizar lucros e diminuir os
erros na tomada de decisão.
Pensando nisso, introduziu-se um novo conceito no mercado, o Data Warelwuse. Esse
conceito, consiste em organizar os dados corporativos da melhor maneira possível. fomecendo a
base necessária :ls informações das empresas. no momento da tomada de decisão. sendo tudo isso
feito em um banco de dados paralelo aos sistemas operacionais da empresa o qual denomina-se
Data Warehouse. Essa tecnologia difere dos padrões operacionais de banco ele dados em três

funções, de acordo com FURLAN (2000):
•

Di spõem de habilidade para extrair, tratar c agregar dados ele múltiplos sistemas
operacionais em Data lvktrt/ ou Data Warehouses separados;

•

Armazenam dados freqüentemente em formato de cubo multidimensional permitindo
uma rápida agregação de dados e detalhamento das análises;

7

Base de dados criada para propósitos de consultas c análises destinadas a atenderem segmentos especificos
de usuário, como departamentos das empresas.
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•

Disponibilizam visuali zações informativas, pesquisando, reportando e modelando
capacidades que vão além dos padrões de sistemas operacionais freqüentemente
oferecidos.

Para PINHEIRO ( 1999), um Data Warehouse é um processo de organização de dados, de
modo a criar novos conhecimentos e permitir novos insights nos processos de negócios. Não se
deve pensa r no DW como um simples banco de dados ou uma ferramenta de apoio à decisão, mas
sim como um conjunto de tecnologias de suporte à decisão, que tem como objetivo auxiliar o
executi vo de negócios a se tornar um tomador de decisão eficiente e eficaz.
Há poucos anos atrás, a teoria do D W era considerada uma teoria de Bancos de Dados
voltada somente para acadêmicos. Com o passar do tempo, algumas empresas, com muita
perspicácia fizeram uma experiência utilizando o DJV. Em poucos anos, esta tecnologia tornou-se
um legítimo fenômeno internacional, embasada por centenas de empresas que utilizam seus
recursos. A nova arqu itetura de DW possibilita um armazenamento crescente de informações da
empresa e seu uso está se tornando cada dia maior, pelo fato de que alguns sistemas de
processamento transacionais da organização fa lharam em dois pontos muito importantes
(INMON , 1999):
•

Tn formações Integradas: cada aplicação na empresa tem seus dados únicos. É muito dificil
ter na empresa aplicações com os mesmos dados. Por isso, a

integraç~lo

entre as

informações da organi zação é extremamente importante;
•

I listórico das informações: sistemas de processamento transacionais focam sempre nas
informações diárias que crescem de fonna eventual na empresa. Quando uma organi zação
ava lia fa tores, tais como, consumidores ou hábitos de compra dos consu núdorcs. ela
precisa de seus dados históricos que gerenciam este tipo de processo. Com o J)JII, a
empresa consegue alcança r um novo ní vcl de competitividade baseado nas informações
disponíveis que este oferece. De acordo com rNMON ( 1999). um Data Jllarehouse é
baseado em uma estrutura que envolve o histórico c também os detalhes dos dados. Nessa
est1 utura pode-se identificar que os dados são importantes para medir os resultados de um
futuro desconhecido à empresa. É importante co1thecer o histórico e os deta lhes de todos
os dados da empresa em um momento atual. Com um DW, este tipo de informação pode
ser obtida, pennitindo aos tomadores de decisões a visualização de como estes dados
podem afetar o futuro da organização. Um J)IV permite a geração de dados integrados c
hi stóricos auxi liando os diretores a decidirem baseados em fatos e não em especulações.
reduzindo a probabilidade de erros na hora da decisão.
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4.6.2 Características de um Data Warehouse
Um DW é um sistema de banco de dados totalmente focado para dar supOLte as decisões
estratégicas das empresas. Baseado neste conceito, este ambiente tem como características
(BAUM, 1995):

/

•

Atender as necessidades de visão integrada do negócio;

•

Permitir que sejam feitas análises sobre as tendências do negócio;

•

Ser um repositório de informações;

•

Permitir a identificação de relacionamentos desconhecidos;

•

Gerar perspectivas lústóricas;

•

Permitir a integridade e qualidade dos dados;

•

Gerar informações para Sistemas de Apoio à Decisão e análise dos negócios;

•

Reduzir o impacto na performance dos sistemas transacionais.

Um Data Warehouse , segundo INMON ( 1999) é um conjunto de dados organizados por área
de assunto, integrado e não volátil , variável em relação ao tempo, que dá apoio às decisões
gerenciais. INMON descreve estas características para um DW corno sendo:
•

Os dados são organizados por área de assunto: áreas de assunto representam uma
coleção de todos os dados na organização que pertençam a um tópico que é considerado
importante para um tomador de decisão. Exemplo: clientes, vendas , produtos, etc;

•

Os dados são integrados: os dados devem ser tnmsformados em formatos comuns de
medida, referência e armazenamento para que se tornem úteis. Por exemplo, uma
empresa ele seguro pode ter informações sobre diferentes apólices de mesmo agente
armazeuada em diversos bancos de dados utili zando tecnologias diferentes. Para tomar
decisões efetivas sobre o relacionamento total com os clientes, os dados precisam ser
apresentados em um fo11nato comum. A integração dos dados permite a um executivo
ter uma visão "corporativa" dos dados; essa integração, ou mais especificamente

(l

migração dos dados mantidos pelos sistemas anteriores, no entanto, não é um processo
fácil, nem barato - exige muito planejamento (INMON, 1997);
•

O Data Warehouse não é volátil: a informação é carregada no Data Warehouse, e então
acessada para a tomada de decisão. Isto contrasta com um sistema operacional que é
atualizado tão logo um novo evento ocorra. Então, por exemplo, o Data Warelwuse não
será modificado tão logo um cheque for compensado no banco. Essa mudança será
refletida no carregamento subseqüente da infonnação elo Data Warehouse, e será então
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detectada por mn analista que estiver procurando por todos os relatos que indiquem uma
tendência particular;
• A infonnação é orientada pelo tempo: o Data Warehouse é uma seqüência de snapshots
(instantâneos) de irtformação organizacional obtidas em intervalos de tempo pré-definidos,
tais como todos os dias ou uma vez por semana.
Um dos beneficios proporcionados pelo DW é a diminuição do tempo que os gerentes levam
para obter as iJtfonnações necessárias aos seus processos decisórios, com a eliminação de tarefas
operacionais, como pesquisa e identificação dos dados necessários .
A sua grande vantagem é permitir a tomada de decisão baseada em fatos. Esta ferramenta
deve tornar-se imprescindível para os gerentes conseguirem administrar seus negócios nos próximos
anos. Como o ambiente de negócio está se tornando cada vez mais di11âmico, é extremamente
necessário que as regras de negócios sejam incorporadas às aplicações, que as estruturas dos
sistemas computacionais se ajustem aos negócios c que o tempo de resposta destes sistemas seja
cada vez melhor (TAURION, 1998). /
A tecnologia Data Warehouse também possui como característica, um uovo

conce~to

chamado "Separação de Dados". Os volumes de dados em qualquer base de dados organizacional
tende a aumentar, devido as movimentações que ocorrem diariamente. Bm um DW, isto não poderia
ser diferente, pois gerahnente a empresa armazena mais dados do que costuma usar. Sendo assim , o
DW procura acomodar estes dados f.1zendo a separação entre os dados usados com mais freqüência e

os dados usados com menos freqüência na empresa. Para INMON ( 1999), essa divisão é muito
imp01tante, pois existem armazenados em um DW mais dados históricos do que aqueles que são
ativamente usados pela organização diariamente. Este tipo de separação oferece as seguintes
vantagens:
•

Aumento da performance na busca de informações~

•

Baixos custos;

•

Novas aplicações que podem ser usadas;

•

Capacidade da organização analisar dados que antes nunca foram averiguados;

•

O Data Warehouse auxilia neste sentido, a empresa e os tomadores de decisões no
desenvolvimento de estratégias para Tecnologia da htformação.

1

4.6.3 Arquitetura de um Data Warehouse
Uma boa definição para o DW seria a de GUPTA (2000): "um ambiente estruturado, extenso,
projetado para a análise de dados não voláteis, lógica e fisicamente transformados, provenientes de
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diversas aplicações, alinhados com a estrutura da empresa, atualizados c mantidos por um longo
período de tempo, referidos em termos utilizados no negócio e sumarizados para análise rápida".
Seguindo esta definjção, uma boa maneira de representar a arquitetura de um Data
Warehouse, seria a de ORR (2000), que apresenta a estrutura de dados, comunjcação, processos e

apresentações referentes a esta tecnologia, que são oferecidas ao usuário final da empresa,
facilitando o processo de decisões e também a visualização de estratégias apresentadas pela
organização de uma forma eficiente. Esta arquitetura é composta por:
•

Base de dados operacionais/ Nível de base de dados externa: tem a função de
realizar uma junção dos dados de bases operacionais com dados de outras fontes
externas;

•

Nível de acesso de informação: representa as ferramentas que o usuário usf\ no
seu dia-a-rua, como por exemplo, Exce/, Access, etc;

•
.,

Nível de acesso aos dados: permite acesso aos dados de toda empresa. É a
intetface entre ferramentas de acesso as infommções e as bases de dados
operaCIOllaJS;

•

Nível de diretório de dados (Metadaclos): metaclado é um dado sobre

oul~o

dado, ou seja, contém todas as informações que implicam o funcionamento de
uma base de dados. É necessário ter uma variedade de metaclados disponiveis
sobre a visão do usuário final das bases de dados operacionais. Os usuários
devem acessar os dados do Data IVarehouse sem saber onde estão ou a fonna
como são armazenados;
•

Nível de gerenciamento de processos: envolve o agendamento das várias tarefas
que devem ser acompanhadas para construir e manter o Data Warehuuse e
também os dados do diretório de informações;

•

Nível de aplicação de mensagem: faz o transporte das infonnaçõcs na empresa;

•

Nível de Data Warehouse: identifica onde os dados são annazenados.
Geralmente usam plataforma cliente-servidor;

•

Nível de platafom1a de dados.: inclui processos para relacionar, editar, resumir,
combinar e carregar o DW. Também permite acesso as informações de
operações de bases de dados externas .

..
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Data ll'arehouse

Metadados

Sistemas Aplicativos

Usuários do DJV

Figura 11 -A arquitetura de um Data Warelwuse (MUNDIM, 1999, p.2 ).

4.6.4 Ferramentas de um Data Warelwuse
Segundo BISPO ( 1998), as principais ferramentas utilizadas em um ambiente de Data
Warehouse são:

•

Ferramenta para armazenamento: são bancos de dados considerados o

c01·aç~o

do DW e é uma parte imprescindível ao seu projeto;
•

rcrramenta para c:-.iração de dados: fazem a busca nas bases de dados
operacionais, os dados que irão ser armazenados no DW;

•

Ferramenta para transformação de dados: responsável por aj usta r os dados para
o fonnato do DW, que auxilia as fu turas pesquisas;

•

Ferramenta para limpeza de dados: faz os ajustes necessários nos dados,
realizando correções, desmembramento c fu sões de dados, quando necessário,
visando mel110ra-los para faci litar pesquisas futuras;

o

Repositório de metadados: são os bancos de dados responsáveis por armazenar
os metadaclos;

•

f'erramenta para transferência de dados c replicação: pode ser considerada um
subconjunto da ferramenta de extração. Não fa z nenhum tipo ele processamento
ou transformação, apenas move um dado ele um luga r para outro. Geralmente é
utilizada para facilitar e dar uma resposta mais rápida as consultas, transfcriJ1do
os dados para um lugar apropriado e fazendo o necessário para agilizar o
serviço solicitado;
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•

Ferramenta para gerenciamento c administraç.1o: o gerenciamento refere-se ao
monitoramento dos bancos de dados, quanto ao desempenho, integridade e
segurança dos dados. Já a administração refere-se ao suporte do sistema, como
recursos humanos, equipamentos, etc;

•

Ferramentas para gerenciamento de consultas: fazem consultas e/ou geram
relatórios, extraindo dados do DW, resumindo-os e apresentando-os no fon11ato
apropriado;

•

Ferramentas para gerenciamento de relatórios: são iguais às do item anterior,
porém voltadas à geração de relatórios mais complexos, contendo por exemplo,
gráficos. /

4.6.5 Objetivos de um Data Warehouse
O Data Warehouse visa ser o local onde as pessoas podem acessar seus dados. As metas
fundamentais de um DW podem ser desenvolvidas ouvindo-se por toda a organização vários
comentários, como por exemplo: ter acesso aos dados de todas as formas, mostrar apenas o qu.~ é
necessário e até pessoas que apresentam um mesmo relatório com dados diferentes
(INMOM, 1999).

Segundo KIMBALL ( 1998), estas preocupações são tão comuns, que dctemlinam as
necessidades fundamentais de um DIV. Para elaborar um DW é necessário transformar esses
problemas em oportunidades e especificá-los como os requisitos descritos abaixo:
•

O DW fornece acesso a dados corporativos ou organizacionais. Este acesso pode ser
feito at ravés de um computador pessoal, oferecendo ferramentas fáceis de manipular aos
usuários;

•

Os dados do DW são consistentes: este termo consistência, significa que quando duas
pessoas solicitam por exemplo, o resultado das vendas da região sudeste no mês de
Janeiro, estas devem obter o mesmo resultado;

•

Os dados do DW podem ser separados e combinados usando-se qualquer ava liação
possível do negócio;

•

O DW não consiste apenas em dados, mas também em um conjunto de ferramentas para
consultar, analisar e apresentar infonnações;

•

O DW é o local onde se publica dados confiáveis: a responsabilidade de publica r é o
mais importante objetivo do DW. Os dados não são simplesmente acumulados em um
ponto central c logo após liberados. Ao contrário, os dados são cuidadosamente
coletados em várias fontes de informações, limpos, têm a qualidade assegurada e então
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liberados somente se forem adequados para o uso. Se os dados não forem confiáveis ou
estiverem incompletos, o responsável não pernútirá que eles sejam apresentados aos
usuários. Por isso, é muito importante que o processo de PE esteja coerente com o
Sistema de Informação da empresa, pois estes são os responsáveis pela geração dos
dados oferecidos aos Sistemas de Apoio à Decisão, que oferecerão dados de qualidade
ao processo decisório;
•

O DW não pode aprimorar os dados de baixa qualidade, para aprimorar estes dados, os
responsáveis pela entrada de dados e a gerência devem retornar à fonte de dados em
sistemas melhores com gerenciamento superior e melhor visibilidade dos valores com
dados adequados.

/

O objetivo final do DW deve ser o de satisfazer as necessidades de análises de informações
dos seus usuários, pemútindo tomar as medidas importantes ainda a tempo de realizar correções ou
melhorias. Outro objetivo considerado importante é o de resolver problemas nos negócios. Dessa
forma , o Data Warehouse fu nciona como um fornecedor de informações completas, precisas,
abrangentes para uma efetiva tomada de decisão nos negócios.
A idéia básica de um Data Warehouse é extrair dados de diversas fontes e depois transformar,
filtrar, consolidar (confom1c o necessário) c annazenar esses dados em uma base de dados modelada
adequadamente (MATIAS , 2000). /
Poucas são as empresas que investem em soluções para minuciar a informática na tarefa de
constmção e manutenção das diversas bases de dados visando suportar os processos de extração,
limpeza, regras de negócio e su1narização dos dados operacionais, transformando-os em
informação útil ao processo decisório (ALLISON,2000).
4.6.6 A elaboração de um projeto de Data Warehouse

A elaboração de um projeto de DW para auxiliar os negócios, não é uma tarefa fácil, pois
envolve djversos conceitos e diversas tecnologias que deverão ser integradas para que trabalhem
harmonicamente (BISPO, 1998).
Para TAURJON (1998), uma empresa pode ter um excelente Retomo Sobre Investimento
(RSI) com um Data Warehouse pequeno c poucos usuários, e outra pode ter um retorno menos
positivo, embora tenha grande quantidade de dados armazenados e

centenas de usuários. O

tamanho por si só, não é um fator chave de sucesso, o seu uso como ferramenta de suporte à
decisão é que faz a grande diferença.
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Para CIELO (200 l), a grande dificuldade para implementar um DW na maioria da vezes se
dá em relação a disponibilidade do usuário para levantamento de objetos gerenciais, pela

tccnolo~ia

utilizada pela empresa e também pelo alto custo desta tecnologia. Neste caso, um DW não pode ser
um projeto exclusivo da área de sistemas (TAURION, 1997). A equipe que vai elaborar o projeto
do DW deve ser composta por pessoas da área de negócios e também da área tecnológica. Os
componentes da área de negócios devem mon itorar o projeto para que o mesmo esteja sempre
adequado para atender as necessidades do negócio, enquanto os componentes da área tecnológica
devem dar suporte em todas as fases do projeto e da implementação do sistema, sempre com a
preocupação de fazer com que este sistema esteja o mais adequado possível, para dar suporte as
necessidades da organização.
Neste sentido a empresa não deve deixar de lado seu aspecto cultural: se não for propensa a
riscos, não deve usar tecnologias de ponta, mas buscar conciliar estas tecnologias com outras mais
familiares. É importante destacar que as tecnologias que envolvem um DW ainda são imaturas, por
isso, é sempre bom deixar um orçamento prevendo uma quase inevitável substihtição de alguma
ferramenta por outra (TAUTUON, 1998).
Para implementar uma tecnologia como esta, a empresa deve estar disposta a investir e.m
pessoas que conhecem realmente o projeto e o negócio da empresa, pois pessoas sem o
conhecimento c experiências necessárias podem comprometer todo o projeto. Isso acontece, porque
o prazo para o desenvolvimento de um projeto de JJW depende da quantidade de sistemas que a
empresa possui e também da miscelânea tecnológica da mesma (CIELO, 200 l).
As necessidades de informações por parte dos usuários variam com o passar elo tempo,
tendo que se adequar as necessidades dos negócios. Estas necessidades são impostas por diversos
eventos e fatores de influência internos e externos, que ocorrem e afetam a empresa diretamente. A
elaboraç.'lo de um projeto de DW deve prever a dinamicidade das necessidades de infonnações,
onde as ferramentas de anál ise e pesquisa devem ser versáteis para que possam acompanhar estas
mudanças e os usuários treinados para terem maior afinidade no uso da ferramenta.
Para facilitar a elaboração de um projeto como este, é necessário

di vidi~lo

em fases. Sendo

assim, a quantidade de fases dependerá da complexidade da empresa e do negócio a que ela dará
suporte. Independente do número de fases que foi submetido o DW, a fase i1licial é de se identificar
os objetivos da empresa c dos negócios.
Neste caso, para SEIOLER( 1995), entre os fatores que podem gerar problemas na elaboração
do projeto de DW estão: custo ele implementaç.1o (consultoria, custos intemos, etc. ), custo de
operação e manutenção, mudanças estruturais na empresa e rejeição por parte dos funcionários. O
autor apresenta um conjunto de regras básicas que devem ser observadas na elaboração do projeto:
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•

Definir bem o escopo da implementação;

•

Escolher o pacote com consciência;

•

Analisar profundamente os objetivos da empresa;

•

Buscar o comprometimento da alta gerência;

•

Envolver profimdamente os usuários;

•

Usar uma metodologia reconhecida e aprovada;

•

Comunicar a todos muito bem o objetivo e as conseqüências da implementação;

•

Escolher muito bem a equipe de implementação;

•

Motivar os envolvidos em todos os níveis c estabelecer metas de fonna clara .

O administrador do projeto também deve ser um item muito importante na elaboração de um
projeto de DW . Este deve ser um profissional que garanta a confiabilidade do DW. Além disso,
deve ser um excelente comunicador, ser di rigido pelas rápidas mudanças nas áreas tccuológicéjS e
de negócios e ter a capacidade de manter os membros de apoio unidos e perseverantes.
KIMBALL ( 1998) cita as principais fimções que um administrador de um DW deve exe~:cer:
•

Colecionar os dados introduzidos vindos de diversas fontes;

•

Assegurar a qualidade destes dados introduzidos, fazendo as correções

necessá ri a~,

removendo erros, eliminando dados nulos c combinando as múltiplas fontes;
"

Tornar o D1V confíávd ;

e

Ser nomeado na orgruúzação para servir corno um commúcador claro;

e

Ser dirigido pelas contínuas mudanças das necessidades da empresa e dos negócios
e possibilitar o crescimento do volume de informações;

•

Ser dirigido pelas rápidas mudanças tecnológicas em sua área;

•

Estar atento ao significado do DW à empresa e proporcionar as facil idades
necessárias para o processo decisório.

A análise de viabilidade para um projeto de DW deve ser realizada com um enfoque
estratégico e eleve ser encarado como um instrumento de vantagem competitiva (VILELA, 2000).
Apesar de ter um retomo dificil de ser mensurado em números, os ganhos sob o ponto-de-vista
estratégico podem ser percebidos rapidamente.
Segundo STREHLO (2001), o término da implementação de um projeto de DW não
sigtlifica que o trabalho tenha terminado. É necessário fazê-lo trazer reais beneficios aos negócios e
justi fica r o investimento realizado.
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O DW irá crescer continuamente em tamanho e continuará a gerar custos que têm que ser
revertidos em benefícios à empresa. Um DW não é algo que se constrói c depois só se faz a
manutenção: é um processo contínuo e evolutivo. Não importa o quanto seja bom, se somente
algumas pessoas o utilizam, pode-se ter um baixo retorno de investimento. Porém, envolvendo os
usuários potenciais nas diversas fases do prqjeto, existirão maiores chances de se ter sucesso com a
sua implementação.
KIM BALL (1998) sugere o uso da compressão de dados para o annazeuameuto dos dados
do DW. O autor afirma que o DW pode ser constituído de gigabytes ou tcrabytes de dados que não
sofrem alterações, apenas atualizações (inclusão de novos registros) e consultas.
Com o DW, a empresa pode mudar de aspecto, pois com a implantação da ferramenta ,
estão surgindo novos profissionais que estão trazendo novos conceitos, novas auáJjses,

1~ovas

visões de medições dos negócios e do mercado e produzindo novos resultados (SZLEJF, 2000).
O sucesso ou o fracasso de um DW pode ser definido logo no início de sua implementação. O
momento mais crucial de todo processo é o da escollm das ferramentas, dos bancos de dados, das
consultorias, e da definição do escopo do projeto c da seleção dos indivíduos que farão parte do
apoio dado ao desenvolvimento do DW. Tem-se visto em muitas empresas, principalmente estatais,
projetos quase falidos, que, como conseqliência de um início equ ivocado, consomem enorn1es
quantias em dinheiro e não dão o retorno esperado (PAR ENTE, 200 I).
O DW é uma tecnologia frágil e c-ara , se as instalações não são adequadas às exigências
empresariais, o sistema entrará em desuso; se o retorno de investimento não aparecer, o sistema
pode ser considerado como um luxo; se os executivos delegam seu uso, o Lucro culluraJ está
perdido (HORROCKS,200 l ). Porém, segundo o autor, se a ferramenta foi bem planejada,
cuidadosamente implementada e é dirigida para a chamada "intel_igência dos uegócios", ela p<>Qc
auxiliar os líderes empresariais nos seus desafios.

/ 4.7 Novas tecnologias (Jue também auxiliam os tomadores de decisões
4.7. 1 Conceito de OLAP (Online Alla~)ltica/ Processing)

Segundo FIGUElREDO ( 1998), os sistemas O!,AP ajudam os analistas c os gerentes a
sintetizarem informações da empresa através ele comparações, previsões, estatísticas e simulações.
Esta tecnologia é fruto da necessidade do pessoal da alta admi1üstração para obter
informações gerenciais de forma rápida e consistente, permitindo identificar dados estratégicos c
diversos aspectos críticos das atividades de uma empresa.
A idéia básica do OLA P, para PINHEIRO (1999) é de que os gerentes possam manipular
modelos de dados através de suas dimensões, de forma a atender as mudanças que estão ocorreudo
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em seu segmento de negócio. Com o uso de um DW, ()s tomadores de decisões conseguem obter
respostas de um modo mais rápido do que em bancos de dados tradicionais, de acordo com as
necessidades da empresa.
A utilização da ferramenta OLAP permite às empresas obterem os seguintes beneficios, de
acordo com ( MATIAS,2000):
Redução da burocracia: com uma ferramenta como esta, toma-se fácil o acesso aos

•

dados da empresa, eliminando a burocracia de busca!" informações em outros
departamentos;
•

Informações mais objetivas: infonnações apresentadas de forma clara e fácil de
analisar;

•

Gestão proativa dos negócios: permite aos executivos, pensar e repensar proativru11ente
em como esta o negócio no mercado;

•

Corporação mais criati va;

•

Redução de custos;

•

Análise de novas oportunidades de negócios.

Para FIG UEIREDO (J 998), o OU tem as seguintes características:
•

Permitir a visão multidimcnsional dos dados;

•

Possui inteligência de tempo;

•

Faz atuali zação dos bancos de dados;

•

Rea liza cá lculos complexos;

•

Criar agregações c consolidações dos dados ;

•

Fa z previsões, análises ele tendências, otimizações e estatísticas;

•

Constrói cenários a partir de suposições e fórmu las aplicadas pelos analistas

élOS

dados históricos disponíveis.
Os sistemas OLAP podem ser usados em diversas fu nções organizacionais, porém estes
sistemas só conseguirão ser realmente úteis, se conseguirem fornecer as informações necessárias de
um modo confiável, c com um tempo de resposta compatível com as necessidades de quem estfl
necessitando dessas informações (BISPO, 1998). /
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4. 7.2 Conceito de Data Mining
Para FRAWLEY ( 1999), Data Mining refere-se ao uso de uma variedade de téc1úcas para
identificar as infonnações dos tomadores de decisões c extrair estas informações para que elas
possam ser usadas em áreas de suporte a decisão. Os dados armazenados em tunDa/a Mining, são
geralmente volumosos, mas procura-se sempre as informações mais importantes e usadas no
processo decisório. O Data Mining possui como características:
•

Ajudar a identificar as características dos dados;

•

Ajudar a reaver conclusões e decisões.

Data Mining (Mineração de Dados) são técnicas e ferramentas que visam o processo de

descoberta de novas correlações, padrões e tendências entre as informações de uma empresa,
através da análise de grandes quantidades de dados armazenadas em bancos de dados usando
técnicas de reconhecimento de padrões, estatísticas e matemáticas. Em síntese, as

caracterís~icas

gerais de um Data Mining seriam, de acordo com (NIM ER & SPRAN DI, 1998):
•

Baseado nos paradigmas de hipóteses e dcscobyrta;

•

Baseado em algoritmos de Inteligência A11ificia l;

•

Conceitos e ferramentas recentes.

Para R.EA (2000), as f.:1scs de um Data Mining consistem em:
•

Seleção: refere-se a seleção ou segmentação de dados de acordo com alglli\1
critério;

•

Preprocessamento: este é o estágio onde certas informações são removidas,
principalmente aquelas que não são necessárias;

•

Transformação: os dados não são meramente transferidos, mas transformados em
informações que podem ser adicionados em pc quisas de mercado. Este tipo de
transformação ocorre convertendo um tipo de dado em outro ou trausfonnanqo
seus atributos;

•

Mining: é o estágio com a extração de modelo elos dados usa ndo as técnicas

neccssá rias ;
o

Interpretação e Ava liação: identificado por wn sistema onde são interpretados os
conhecimentos os quais podem ser usados no apoio à tomada de decisão e
classificação de tarefas. A informação resultaute deve ser útil , confiável e
compreensível (SIMOUDIS,1995).
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Através da implementação de um ambiente DW, cna-se a possibilidade de resposta a
diversas classes de perguntas relacionadas ao processo ele tomada de decisões. Sendo assim,
algumas respostas às decisões podem estar "escondidas" na base de dados, principalmente se a
quantidade de dados armazenados for grande. Para se obter tais respostas, utiliza-se o Data
Mining, que caracteriza um processo de mineração de dados

armazenados em repositórios,

utilizando técnicas de reconhecimento de padrões e técnicas matemáticas c estatísticas
(PINHEIRO, 1999).

Muitas empresas têm buscado implementar aplicações de Data Mining por causa do imenso
volume de dados que têm de ser gerenciados e também a impossibilidade de gerenciá-los em
tempo hábil sem um suporte adequado de tecnologia de infonnação. Além

disso~

dados

operacionais e tátic-os dos bancos de dados, se corretamente gerenciados, podem trazer imensa
vantagem competitiva para essas empresas frente aos concorrentes. Através desta tecnologia, é
possível por exemplo, se descobrir o perfil de diversas categorias de clientes, o perfil de suas
comprar e até alguns dados sobre seus hábitos.
Um Data Mining é fácil de usa r a partir de um Data Warehouse, pois os dados de um Data
Warehouse já estão consistentes e sem erros, facilitando uma precisão muito mai s em um processo

de tomada de decisão (BISPO, 1998).
Em relação a tecnologia de Data Mining , o valor da descoberta de novos relacionamentos
entre os dados da organização, é cada vez mais importante e dependente cada vez mais do tempo:
quanto mais rápido isso ocorre, melhor para as condições de competitividade da empresa
relação a seus concorrentes c ao mercado (REA,2000).

CIJ1
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4. 7.3 Conceito de Data Marts
Os Data Marts são pequenos warehouses que podem fornecer

subcor~untos

dos principais

dados armazenados, onde a sumarização das infonnações depende dos requerimentos específicos
utili zados pela organização (FRAWLEY, 1999).
Os Data Marts são urna base de dados criada para propósitos de consultas e análises,
destinada a atender segmentos específicos de usuário, como departamentos das empresas. É urna
ferramenta adotada por grandes e médias corporações, por ser menos complexo em termos de
implementação e mais simples de ser gerenciado. Outro fator relevante é que exige requisitos menos
complexos em termo de infra-estnrtura e abrangência funcional.
Um Data Mart é um subconjtmto de dados de um DW, desenhado para suportar uma
necessidade de negócio ou urna unidade orgru1izacional específica. Muitos fornecedores dizem que
deve-se substituir nm projeto de DW por múltiplos projetos de Data Marts, para de certa forma,
descentralizar ou distribuir a grande base de dados criada pelo DW, reduzindo a complexidade de
desenho do modelo de dados, aumentrutdo a velocidade ele respostas das transações, entre outros
fatores.
Um Data Mar! é um Data Warehouse menor, específico para um departrunento, oudc as
faci lidades de implantação são maiores , e os riscos e custos menores. Com um Data Mar!, o retorno
sobre investimentos aparece bem mais cedo, c towa-se mais fácil ganhar crédito e confiança na
organização para um projeto maior, que começa a englobar os demais departamentos
posteriormente. Um Data Warehouse é especí fi co para cada organização, e então, pode ser que
apenas um Data Mar/ seja suficiente para apoiar corretrunente o processo decisório c permitir
aumento da competitividade (STADILE & CAZARfNl, 2000).
Entretanto estas afinnações justificam , uma vez que o DW não precisa ser necessariamente
um rnegaprojeto, c além disso, a complexidade e velocidade de resposta do modelo podem ser
tratadas com o desenho de uma arquitetura de tecnologia eficiente, além é claro, da utilização elos
componentes característicos para DW, como bancos de dados multidimcnsionais. A estratégia
correta é fazer do Data Mar! parte da arquitetura de um DW, sem perder a visão do conjunto com
um todo (REA, 2000).
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Data Mar/

Mcladados

Finanças

~
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Vendas
Sistemas Aplicativos

Usuários do DW

FigtH'a 12- Data Mar! (MUNDIM, 1999, p. 4)

Os Data Marts podem ser considerados Data Warehouses dcpartamentalizados, são bastante
semelhantes, porém com algumas características distintas, como por exemplo menor volume de
dados e padrão de uso bastante previsível. Também utilizam uma tecnologia mais simples e barata,
devido ao menor volume e a esse pad rão previsível , e tem poucos dados detalhados.
Os Data Marts podem ser constmídos de fom1a simples, rápida e barata , são ferramentas
extremamente simples e de baixo custo, destinadas a atender a necessidades estruturadas de um
ambiente estratégico organizacional (RADDING, 1999).

1
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4.5 Considerações finais
Foi apresentado um levantamento bibliográfico sobre os itens que fazem parte integrante
deste trabalho, tais como: PE, Sistema de Informação, Sistema de Apoio à Decisão e suas
ferramentas. É importante conhecer o que cada um destes elementos oferece a tuna organização,
facilitando a compreensão do próximo capítulo que fará o relacionamento entre o PE e o SA D.
Como se pôde notar, o PE dita as regras da empresa que junto com o Sistema de Informação
consegue obter os dados necessários para "alimentar" o SAD que é o responsável por indicar através
dos dados obtidos com suas ferramentas como, por exemplo, o Data Warehouse, o OLAP c o Data
Afining, as melhores alternativas para o processo decisório organizacional. Baseado neste

relacionamento pode-se notar que o P E tem uma grande influência no processo de dados de uma
empresa que visa o sucesso como meta a longo prazo. É conhecido que as decisões mais importantes
são tomadas no nível mais elevado da organização, ou seja, o nível estratégico, e para aquele
executivo que almeja um bom futuro a sua empresa, é preciso estar bem assessorado através de
ferramentas que lhe forneçam as informações mais consistentes possíveis, fazendo com que o uso do
SAD torne-se um fator viável ao sucesso da organização. No próximo capítulo será apresentado

como um PE organizacional auxilia na melhoria dos dados fornecidos a um SAD, identificando os
principais elementos para que este relacionamento seja eficiente na empresa.
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5.0 relacionamento entre o Planejarnento Estratégico e o
Sistema de Apoio à Decisão

5.1 Considerações iniciais
5.1.1 Os conceitos sobre este relacionamento
A tomada de decisão em uma organização é um dos elementos mais importantes para que a
empresa obtenha o sucesso esperado. Com isso, aspectos são avaliados no momento da tomada de
decisão, apresentando características diferentes que permitem ao executivo ou tomad?r de decisão
a escolha da melhor altemativa, para que assim possa executar o plano organizacional que já fora
criado.
O PE torna-se neste momento, um elemento importante ao processo decisório
organizacional, pois estabelece ações para que as informações da empresa

s~jam

muito bem

avaliadas e preparadas para serem colocadas em prática a qualquer momento. Nos Sistemas de
Apoio à Decisão, o elemento mais importante é a decisão, que mostra ao executivo qual é o meU10r
caminho a seguir, através de dados, gráficos, legendas e outros, fazendo com que o executivo tenha
em mãos, dados confiáveis para prosseguir em sua tomada de decisão.
Os objetivos devem ser alcançados e incorporados no processo de tomada de decisão para
que tenham uma boa sustentação. Este procedimento deve ser iniciado quando do desenvolvimento
dos Instrumentos Prescriti vos do processo de PEjá definidos no capítulo de Revisão Bibliográfica.
A decisão é tun item muito importante no processo que envolve o PE Organizacional e um
Sistema de Apoio à Decisão. Neste contexto, um SAD utiliza ferramentas como o OLAP, DATA
M INJNG (modelos) e DATA WAREJVHOVSE, DATA MARTS (dados), para obter as informações

necessárias ao processo decisório, faci li tando a escolha de alternativas estratégicas de acordo com o
negócio da empresa.
Uma decisão é a escolha entre vários caminhos altemativos que levam a um determinado
resultado. Esta decisão está inserida em um processo, conforme demonstrado na figma de acordo
com OLIVEIRA (19991>):
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RESULTADO

AÇÕES
DECJSÕES

CONTROLE E
AVALIAÇÃO

fNFORMAÇÕES

TRATAMENTO
DADOS

r
Figura 13- Decisão em um Jli'Occsso allministrati\'o (OLIVEillA, 1999b, Jl. 45)

O executivo é, antes de tudo, um tomador de decisão independentemente de seu nível
hierárquico na empresa. Portanto, esse executivo precisa de elementos que lhe permita caracterizar
o problema que está exigindo uma ou mais decisões para sua solução; compreender o ambiente que
cerca as decisões, bem como identificar os impactos que essas decisões podem provocar no
ambiente empresarial. Com isso, o processo administrati vo apresenta a tomada de decisão como
elemento básico c para um adequado processo decisório, é necessário ter um Sistema ele
fnformaç.1o que fomeça dados consistentes a um Sistema de Apoio à Decisão, tornando o processo
decisório eficiente (MlNGFANG & RICHARD, 1999).

O processo decisório implica a necessidade de uma racionalidade objetiva que traz como
conseqüência, a necessidade do tomador de decisão ajustar seu comportamento a um sistema
integrado, por meio de uma visão ampla ele alternativas que se afiguram antes da tomada de
decisão, da consideração de todo o conjunto complexo de conseqüências que poderá ser gerado
como fruto da escoU1a de uma alternativa c da própria escolha diante das alternativas disponíveis
(PARI<ER, 1997).
O processo de tomada de decisão implica o conhecimento prévio das condições básicas na
empresa e de seu ambiente, bem corno uma avaliação das conseqüências futuras advindas das
decisões tomadas. Esse conhecimento é propiciado pelas informações que o tomador dispõe sobre
as operações da empresa.
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Estas informações são apresentadas através de um Sistema de Informação Executivo ou
Gerencial, no qual possui como base de sustentação o PE Organizacional. A pmtir do momeuto em
que um SAD oferecer as várias respostas ao decisor, as estratégias elaboradas no plano criado pela
organização serão avaliadas e por fim selecionadas, de acordo com as necessidades da empresa no
momento.
Uma das modificações conceituais mais significativas que têm ocorrido no cenário das
empresas é a que trata a informação como um recurso vital, posto que afeta e influencia a
produtividade, a qualidade, a lucratividade c as decisões estratégicas das empresas. Neste sentido,
pode-se dizer que um SAD, sob determinadas condições, traz os seguintes beneficios às empresas:
redução dos custos de operaç.i o, melhoria no acesso às informações com o uso de um Data
Ware/wuse, propiciar relatórios precisos, rápidos e com facilidades de avaliação, melhoria na

produtividade, melhoria dos serviços oferecidos e realizados, melhoria na tomada de decisão,
estímulo de maior interação entre os tomadores de decisões, fornecimento das melhores projeções
dos efeitos das decisões, melhoria da estrutura organizacional c melhoria na adaptação da empresa
para enfrentar os acontecimentos não previstos (OLIVEIRA, 1999a).

5.2 O que um Planejamento Estratégico deve ter para au xiliar um SAD

Para que o processo decisório seja um fator de sucesso, é necessário que o Plano Estratégico
desenvolvido pela empresa seja o precursor à criação de informações estratégicas obtidas através
ele um Sistema de Informação. Neste caso, é necessá rio apresentar algumas questões que mantêm
estes dois elementos interligados de acordo com AQUARONI & CAZA RINI (2000):
•

Obter a total compreensão sobre como foi criado o Plano Estratégico da empresa;

•

Obter um sistema de i11centivo, principalmente quando wn Plano Est ratégico for bçm
sucedido;

o

Projetar um PE com as características reais da empresa;

•

Ter tempo suficiente para analisar mcU10r o que é importante em um PE:

•

Procurar transmitir o número de iltformações necessárias a todos os níveis
organizacionais para que o plano seja efetuado de forma correta;
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..
•

Unir o verdadeiro papel do PE com o conjunto de dados necessários para os

Sistemas de Informação.
Com todos estes itens observados e avaliados em um PE, uma empresa deve buscar alguma
maneira de proporcionar a seu Sistema de IJtformação uma visão generalizada da estrutura
organizacional para obtenção de dados futuros. Sendo assim, para que o Sistema de I11formação dê
respostas eficientes e coerentes ao SAD é necessário:
•

Forçar um compromisso total e integrado com o PE, procurando seguir as metas que
lhe foram direcionadas;

•

Gerar novos dados sempre que uma mudança ocorrer;

•

Estender os horizontes de tempo na tomada de decisão dos executivos para que o
Sistema de Informação forneça os melhores dados para o processo de decisão;

•

Envolver todas as pessoas da empresa;

•

Desenvolver um método para haver uma ligação com o futuro da organização;

•

Manter a eficiência dos tomadores de decisões;

•

Manter compromissos mútuos entre todos os envolvidos;

•

Obter informações suficientes para trazer credibilidade às promessas;

•

Manter o foco estratégico;

•

Promover a consciência das opções e suas prováveis conseqüências;

•

Identificar prioridades no momento da tomada de decisão;

•

Identificar problemas e momentos críticos ela empresa;

•

Melhorar a comunicação entre todos os envolvidos na empresa.

Todos estes fc1tores podem ser atingidos através da elaboraÇ<1o de um PE orgm1izacional bem
organizado, e que trará facilidades no processo decisório a partir do momento que estes dados
estiverem compatíveis com o Sistema de IJuonnação gerado pela empresa.
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Estando compatível com seu Sistema de Informação, os dados enviados ao !:J'AD serão de
maior qualidade c consistentes, deixando o executivo mais seguro no momento da tomada de
decisão, evitando não agir mais no nsco, e sim auxiliando o negócio a desenvolver meios para
monitorar seus aspectos críticos. Neste caso, alguns itens são importantes para SUBRAMAN IAM
et ai. ( 1997) definir o que um PE deve ter para auxiliar um SA D:
•

Ter interação no processo de administra~1o estratégica: essa é uma preocupação básica
para a existência de tuna organização. O envolvimento com a administração
estratégica, permite a análise e vcrificaç.ão da empresa como um todo;

•

Ter estrutura organizacional interativa com os fatores ambientais: se a estrutura
organizacional não for interativa com as realidades e mutações ambientais, um SAD
não tem como existir. Nesse contexto, a organização segue o PE, contribuindo para que
os objetivos empresariais possam ser alcançados de forma otimizada, buscando a
interação com o SAD através do SI;

•

Ter adequado sistema de informações: se na empresa não existir adequado sistema de
informações, sua estrutura organizacional pode ficar passiva e atrasada perante as
mutações ambientais, incluindo a identificação de oporhmidades e ameaças. Nesta
etapa também é importante o nivel de qualidade das informações, pois para um
tomador de decisão quanto maior o nível de qualidade, menor será o risco estratégico
da empresa;

•

Ter compctitividadc: os critérios de competitividadc devem ser amplamente debatidos,
entendidos e aceitos pelos vários profissionais envolvidos;

•

Ter objetivos estruhtrados e adequados: os objetivos estabelecidos em um PE podem e
devem representar a razão de ser da organização, ou seja, corrcspondem à definição do
que deve ser alcançado e qual a efetiva contribuição da otimizada adequação
orgatúzacional para com os resultados esperados;

•

Ter estratégias consistentes: correspondem ao "como" a empresa vat alcançar seus
objetivos;

•

Ter adequado conjunto de políticas: leis e regras que representam a administração do
negócio como um todo;

•

Ter processo de inovação: deve ter uma base de sustentação e visualização compatível
com o processo de inovação proporcionado pelos fatores ambientais, bem como a
inovação gerada intemamentc pela empresa. Esta inovação também se refere aos dados
fomecidos pelos Sistemas de Informação, que com a utilização de um SAD e suas
ferramentas, proporciona ao usuário, informações consistentes e de qualidade, mesmo
que a empresa estiver passando por um processo de mudanças.
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Um Data Warehouse pode oferecer essas características:
•

Ter originalidade: cada empresa deve ter características específicas, diferenciando-se
das outras em seu Plano Estratégico, por isso, as informações oferecidas pelo também
devem ser diferentes;

•

Ter adequação a realidade da empresa: a realidade de uma empresa é mutável ao longo
do tempo, e conseqüentemente a empresa deve estar preparada para isto. Com um SAD
e demais ferramentas, a mudança já não é mais um problema que deixa os executivos
perder o "sono", pois estas ferramentas têm grande eficiência no processo de
fornecimento de informações, no momento em que a empresa estiver passando por
mudanças estratégicas do negócio;

•

Ter adequação à cultura: representa o conjunto de crenças, valores e expectativas de
uma empresa. O PE deve ser compatível com esta cultura, para que o Sistema de Apoio
à Decisão seja relevante ao que diz respeito a tomada de decisão;

•

Ter sistema de avaliação dos resultados: um sistema que controle a avaliação dos
resultados, com critérios, parâmetros entendidos por todos os profissionais envolvidQs
no processo. Este sistema também pode ser representado pelo S!IIJ, pois com este tipo
ele sistema, a empresa tem condições de obter infonnações para avaliar esles tipos de
dados.

Além dos itens ac1ma, para SILVA ( 1995), o sucesso de um negócio levando em
consideração seu Plano Estratégico e a Tecnologia ele tnformação utili zada , deve ser sustentado por
um processo de meUwrias contínuas incrementais, podendo ser alcançado em quatro etapas:
•

Obter reconhecimento de mudança c desejar a mudança: consiste em mudar o mundo
dos negócios, buscando a fórmula para o sucesso. É crítico obter o reconhecimento e a
compreensão das novas realidades competiti vas, mas é importallte possuir o desejo de
mudar. É tarnbém necessário um forte desejo de mudança penneado por toda a
organi zação;

•

Criar uma visão que excita e energiza: consiste em determinar aonde a organização
quer chegar. A visão dos tomadores de decisões, deve ser clara em todas as mudauças
momentâneas necessá rias e deve apontar a direção da mudança exigida;

e

Desenvolver uma estratégia de como proceder: a estratégia deve dar nexo ao estágio
em que a empresa esta atualmente, seus anseios de mudança,

plan~jando

seus passos

com base nas análi ses feitas sob os dados dos sistemas de informações utilizados.
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Quando a flexibilidade no PE é combinada com responsabilidade nos processos da
organização, o resultado é um novo 1úvel de vantagem competitiva;
• Executar a estratégia: não deve ser encarada como um programa, deve-se tornar parte da
cultura organizacional para ser bem sucedida.

5.3 O que um Planejamento Estratégico deve ter para obter as melhores informações
através de um SAD
Os empresários que pensam proativamente procuram através de seus objetivos empresariais
traçar estratégias que possibilitem à empresa uma postura estruturada, a fím de atingir seus
objetivos. Para tanto, é necessário obter informações gerenciais elaboradas em bases de dados
concretas de todos os níveis organizacionais, para uma articulação fundamentada na efetiva
disponibilidade de recursos financeiros, humanos, tecnológicos, materiais, etc. Esses dados são
advindos dos Sistemas de Informação da organização e posteriormente alimentam os Sistemas de
Apoio à Decisão, facilitando o executivo no momento de decidir estrategicamente, obtendo assim
dados de qualidade através do Data Warehouse (TEIXEIRA & TEIXEIRA , 2000). Neste caso,
algumas vantagens podem ser citadas, visando que o papel do PE para o processo de tomada de
decisão organi zacional é essencial em uma organização que busca o sucesso através de processos
de melhorias continuas em sua cultura organizacional. Pode-se citar algumas vantagens que
identificam principalmente o quanto o SAD pode auxiliar este processo, visru1do as decisões da
organização:
•

As expectativas c os desejos ela alta administração to ram idcnti ficados;

•

As ameaças c oportunidades ela empresa com o ambiente foram analisadas;

•

Os pontos fortes, fracos e neutros da empresa foram anali sados;

•

Os concorrentes foram verificados, bu scando identifica r vantagens competitivas;

•

A missão da empresa foi definida objetivando satisfazer a necessidade do ambiente

externo;
•

Os propósitos foram traçados de acordo com o estabelecido na missão;

•

Os cenários estratégicos representaram os critérios e medidas para a preparação do
futuro da empresa;

•

A posh1ra estratégica da empresa está de acordo com os propósitos da missão;

•

As ações c orientações foram adotadas para melhor interagir, usufruir e gerar vantagens
no ambiente;

•
.,

O estabelecimento de objetivos, desafios e metas está compatível com a auálisc interna
e externa, os cenários traçados, realizados para elaboração do Plano Estratégico;
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o

As estratégias e políticas traçadas pela empresa buscam alcançar os objetivos
estabelecidos pela empresa;

•

Os projetos e planos de ação estão direcionados para os objetivos estabelecidos pela
empresa;

•

As projeções econômico-financeiras do planejamento orçamentário foram realizadas ;

•

As influências estratégicas, táticas c operacionais estão relacionadas ao PE;

•

A empresa está se valendo da administração participativa para colocar em prática os
objetivos estabelecidos no PE;

o

Os componentes de responsabilidade, autoridade, comunicação e decisão

~stão

compatíveis para atingir os objetivos do Plano Estratégico;
•

As decisões tomadas por quem ele direito estão visando alcançar os objetivos do PE.

Estes tipos de decisões são as mais comuns nas empresas, e com o auxílio do SAD torna-se
fácil respondê-las principalmente no momento de tomar decisões estratégicas.

5.4 A contribuição do Planejamento Estratégico ao processo decisório com as
fer ram entas do SAD
5.4.1 Conceitos
A complexidade elos problemas empresana1s e a limitação do ser humano quanto a
manipulação de informações sustentam a melhoria dos passos iniciais do processo decisório, pois o
uso ela Tecnologia de Informação permite que um número maior de informações, com um uúmero
maior de detalhes, tanto intemas, qua11to externas à empresa, sejam acessadas c analisadas em um
menor espaço de tempo. Além do mais, existe uma redução elo tempo gasto com atividades ele
suporte (ENSSLIN, 1999).
A qualidade ela informação na empresa é um dado muito importante lloje, pois implica na
atividade decisória para uma meU10r defuução do problema. A agilidade dos Sistemas de Apoio à
Decisão permite aos decisorcs uma melhor compreensão do problema, trazendo a redução de
aspectos subjetivos em suas decisões. Este impacto limita-se a capacidade de um sistema manipular
infonnações estratégicas, provenientes de um PE bem elaborado, as quais são tipicamente vindas
elo ambiente externo à empresa. Dessa forma , a capacidade de au xílio ao processo decisório
aumenta com a habi I idade de captar não só informações in temas, mas informações externas à
organização que em seu conjunto se constituem na ampla gama de informações utilizadas pelos
executivos para satisfazer as questões de seu negócio.

l)5

Um fator muito importante também para SABI-IERW AL & GROVER ( 1989) é o nível de
apoio oferecido pelo Sistema de Informação baseado na TI. O túvel de suporte da TI ao processo
decisório é afetado por algumas variáveis, como: homogeneidade, conhecimento, duração e
previsão do problema c estilo da tomada de decisão por parte do executivo.
Três aspectos principais que intervêm na importância que a TI tem sobre o processo de
tomada de decisão são:

•

O grau de desestmturação das informações, e o problema resolvido;

•

O nível de suporte que a TI oferece ao processo decisório;

•

O nível estratégico do decisor dentro da empresa ..

Isto pode ser visualizado através da figura abaixo, que mostra o relacionamento entre os
níveis organizacionais da empresa.

ESTRATÉGIA

INTELlGÊNCIA ESTRATÉGICA

U

INFORM~ÇÕES NÃO

ESTRATEGlCAS
--

-----------------------------

DADOS DO AMB.IENTE
INTERNO A
ORGANl ZAÇÃO

I

INFORMAÇÕES
ESTRATÉGICAS

0]

DADOSDO
AMB LENTE EXTE~NO
A ORGANIZAÇAO

F igum 14 - Ioformaçiío Estratégica c Estratégia (NUTT, 1999, (J.159)

5.4.2 Fatores que auxiliam o Planejnmento Estratégico na obtenção das informações elo
SAD c suas ferramentas
O PE possui vários elementos que auxiliam os Sistemas de Apoio à Decisão, bem como
suas ferramentas quando se fala em processo decisório organizacional. De acordo com
SUBRAMANIAM et ai. (1997), são eles:
•

Planejamento dos Negócios;

•

PE dos dados;

•

Planejamento dos Sistemas de Informação;

o

Plan~jamento

•

Fatores chaves de sucesso organizacional;

•

Objetivos estratégicos do negócio;

•

Questões respondidas freqüentemente.

de Informações Tecnológicas;

Usando a combinação destes elementos, ocorre a designação dos processos gerenciais c o
gerenciamento dos recursos infonnacionais que ajudam a empresa na tomada de decisão, tornandose hoje um dos aspectos mais considerados para que um negócio seja bem sucedido. Este aspecto
pode ser observado pela figura O relacionamento ent re o PE e o SAD, onde o PE ocupa o mais alto
nível da organi zação.
Para auxiliar o SAD, um processo de PE clt:ve se ater diretamente em alguns fatores que são
de vital importância à trajetória organizacional mmo a estabilização da empresa no mercado como
demonstra SUBRAtvfAN TAM ct ai. (1997):
•

O uso do PE investiga o SI, a comunicação cutre as técnicas utilizadas ajuda a
identificar questões críticas da organização, constnúndo um consenso ent re os piemos
ele ações empresariais criados. A perspectiva é mais consistente com o PE dos dados
bem elaborado;

•

Orientação Depa11amcntal: o Plano Estratégico prepara os executivos para forueccrcm
apoio total e participativo na organização. Isto encoraja o envolvimento gerencial para
definir melhor as metas da empresa;

•

Integração departamental: fomcce a descrição das funções, necessidade das
informações obtidas em cada departamento e também o que cada departamento
representa à empresa, como fonna de obtenção de dados ao processo decisório;

•

Uso ela tecnologia: permite a descrição das informações mais utilizadas e também
sugestões para posteriores melhorias;
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•

Apresentação das provisões: auxilia os sistemas que tem a capacidade de fornecer
dados aos gerentes, como por exemplo o SI. O PE é capaz de responder por
informações estratégicas gerenciais e também como acessar estes tipos de dados
através do SAD. Sendo assim, fornece suporte a representação dos bancos de dados
organizacionais, análise de dados e demais aplicações. Neste ponto, pode-se referenciar
os Sistemas de Apoio à Decisão, como o DW, que são considerados de vital
importância à avaliação das capacidades, elos objetivos e das oportunidades ele
negócios referentes a empresa;

•

Criação dos dados: incluem informações sobre o tempo e uso dos dados mais usados na
empresa. Geralmente os dados mais freqüentes são aqueles que auxiliam o processo
decisório. O SAD oferece ferramentas como o DW, que apresenta um histórico dos
dados mais usados na organização;

e

Produção de projetos: criação de meta-projetos para facilitar o planejamento tático das
infonnações em cada departamento, como por exemplo com o uso de Data i\1/arts;

•

Planejamento do SI: fornece apoio a visão gerencial do processo e requerimento
informacional que pode ser usado na constmção de sistemas integrados;

•

Consideração de questões organizacionais: apoio para 1àzer as meU10rcs sugestões c
demonstrações das rnelhores repostas obtidas pelo SI;

•

Retorno: considera a informação um dos itens mais importantes na criação do PE. Esse
fator, fo rnece a avaliação do potencial de impacto das alternativas oferecidas pelo SAD
e também à construção de um consenso do Plano Estratégico fínal;

•

Avaliação das alternativas: auxilia na obtenção da infra-estrutura e informações
confiáveis da alternativa escolhida. Isso pode ser feito através de ferramentas do S'AD
como o OTAP, DATA MJNJNG, DATA WAREHOUSE;

•

Estudo Prático: análise do sucesso ou objetivo alcançado da organização, mediante as
informações do PE e, em seguida, ajuda a obter dados qualificados para a tomada de
decisão. É necessário lembrar que, a decisão pode levar a empresa ao sucesso ou
insucesso. Os Sistemas de Informação c os Sistemas ele Apoio à Decisão são
responsáveis por estas perspectivas de crescimento elas oportunidades elo negócio;

•

Revisão elo PE: é necessário obter sempre a revisão elo passado referente ao Plano
Estratégico da empresa, e avaliar quais foram as melhorias obtidas. É necessário que a
organização esteja preparada às surpresas que podem ocorrer no plano fmal , pois
mudanças podem ser imprescindíveis.
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5.4.3 O Planejamento Estratégico e as ferramentas do SAD
Para TAURION ( 1998), uma forma simples de analisar se o Data Warehouse é útil para a
organização que o utiliza como suporte ao processo decisório, é só responder as questões
relacionadas abaixo:
•

A empresa baseia-se em informações para tomadas de decisões?

•

O segmento de negócios da empresa é caracterizado por uma forte concorrência e
mudanças rápidas?

•

A base de clientes é grande c diversificada?

•

Os dados estão armazenados em diferentes locais?

•

Os dados estão duplicados e espalhados por diversos sistemas?

•

Os dados estão em formatos e especificações diferentes?

•

A sua empresa está distribuindo o processo decisório, baseando ma10r agilidade c
rapidez?

Pode-se verificar que todas estas perguntas rete rem-se em sua totalidade ao processo de
desenvolvimento do Plano Estratégico empresarial. Quando o Plano Estratégico da empresa está
focado em alcançar os objetivos elo negócio, este será um grande passo para que futuros dados,
sejam eles annazenados em Data Marts ou Data lf'arehouses, possam ajudar o processo de tomada
de decisão da alta administração. Mudanças, agilidade, rapidez, diversidade de informações,
diferentes bases de dados, todos estes itens podem ser muito bem estruturados se o PE ela
organ ização estiver elaborado de acordo com o que já foi citado em itens anteriores.
A grande vantagem de um Data Warehouse é permitir a tomada de decisões baseadas em
f.1tos. O Data lt'arehouse deve tornar-se uma ferramenta imprescindível para os gcrcn(es
conseguirem administrar seus negócios nas próximas décadas. Como o ambiente de negócios está
se tornando cada vez mais clinilmico, é ex tremamente necessário que as regras de negócios sejam
incorporadas às aplicações, que as estruturas elos sistemas se ajustem aos negócios, c que o tempo
de resposta dos sistemas seja cada vez menor.
Segundo TAURlON (1997), ao reunir informações dispersas por di versos bancos de dados e
plataformas distintas, o Data Warehouse permite que sejam feitas análises muito efi cazes,
transformando dados esparsos em informações estratégicas antes inacessíveis ou subaproveitadas.
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Para BAUM (1995), o annazenamento dos dados no Data Warehouse deve ser organizado
por assunto relacionado com o negócio ao invés de por tipo de aplicativo operacional (que
nonnalmente é dividido por área funcional) . O Data Warehouse deve conter somente os dados
necessários aos negócios, esses dados serão convertidos em ittformação durante o processo
decisório. Os dados são annazenados com o passar do tempo e são utili zados sempre que
necessário para fazer comparações, verificar tendências, f.:1zer previsões, c para outras atividades
que auxiliem o processo decisório.
Em seu artigo SUBRAMANIAM et ai. (1997) identifica que para se criar e gerar uma
grande quantidade de dados confiáveis em um DW é necessário:
•

MeU10rar os requerimentos dos Sistemas de Informação;

•

Determinar tipos de ittformações requeridas para efetivo gerenciamento de suas
operações;

•

Promover controle organizacional;

•

Elaborar um bom PE empresarial.

Os sistemas OLA P podem ser usados em diversas funções organizacionais. Vários
departamentos da empresa usam o OLAP para planejar orçamentos e rea lizar análises fi11auceira.s.
Porém, os sistemas OfAP somente serão realmente úteis, se conseguirem f01ncccrcm as
informações necessárias, de um modo confiável, e com um tempo de resposta compatível com as
necessidades de quem está necessitando dessas informações. Dados confiáveis só podem ser
obt idos quando os planos e estratégias da empresa estiverem de acordo com sua missão, e Sistemas
de Informação que agilizam o segmento dos dados no momento da tomada de decisão. O OLA P
apresenta como características básicas quanto a apresentação dos dados a um usuário final: suporte,
transparência, bom armazenamento de dados, controle de dados e suas dimensões, relatórios
tlex ívcis, clareza e concisão dos dados, consistência, estilo e correção da representação quando
necessário, rastreabilidade dos dados, independência e fácil manutenção de dados. Todos estes
fatores ajudam com certeza o executivo a tomar a mellior decisão possível em virtude dos
processos gerados pela empresa (FURLAN,2000).
No caso do uso de um Data Mining, o tomador de decisão terá como facilidades:
reatividade para mudanças quando necessário, representatividade do usuário que o manipula, próat ividade, flexib ilidade para detenniuar as seqüências de ações a serem seguidas, persistência para
alcançar os objetivos definidos no Plano Estratégico, fáci l adaptação para situações presentes e
futuras e por fim, total coerência dos dados devido ao processo de mineração que fornece.
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Baseado nas informações citadas acnna, pode-se dizer que o SA D provê ao PE
(ANDERSEN,2000):
•

A definição da missão e funções departamentais;

•

Os tipos de informações geradas por departamento;

•

armazenamento de informações que dão suporte à decisão;

•

A transmissão de informações interdepartamentais com o uso de um DW;

•

Variados tipos de infonnações, que podem ser obtidas com o SAD, para o processo
decisório organi zacional;

•

Perspectivas, facilidades e iniciativa para mellwrias sempre que necessário.

Acredita-se que o sucesso para o SAD é a avaliação e análise do PE. Tudo isso, corrcsponde
ao modelo de informações utilizado pela organização, com gerenciamento de dados, visualização
dos riscos c ameaças e uma base seletiva para infonmções decisivas.
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5.5 Considerações fi nais
Podc~sc

entender através deste capítulo que a avaliação da estratégia empresarial se

constitui da base fundamental para se compreender o nível de importância dos Sistemas de
Informação e Sistemas de Apoio à Decisão existentes em uma organização, identificado pelo
modelo de gestão adotado pela alta gerência. Quando a alta administração está comprometida com
a qualidade da informação que está sendo elaborada, esta passa a fhzcr parte como instmmeuto
efica z à seleção de uma estratégia expressa na política da empresa que envolve todos os níveis
através de seus desdobramentos em Planos Estratégicos. Os SADs passarão a desempenhar a funç.1o
a qual se propõe, que é realimentar o PE gerencial como já foi visto na figura 1 deste documento,
mantendo a alta administração informada quanto às suas decisões estratégicas c favorecendo o uso
de ações preventivas e corretivas sempre que necessário. Estas ações

podem ser muito mais

faci lmente avaliadas através de um Sistema de Apoio à Decisão, que usa o Plano Estratégico
organizaciona l para proceder de uma forma ou de outra diante do problema apresentado pela
empresa e ele acordo com os dados que forem buscados neles. Este relacionamento entre SAD e PE,
vem firmar o que há de mais vantajoso a uma organi zação: dados de qualidade, que v1sam
execução de estratégias eficientes, para que a empresa chegue a um único patamar, o sucesso.
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6. Conclusão

Primeiramente, é necessário destacar o quanto é importante o uso da informação na vida
das

pessoas. Para 1sso, SAVIANI ( 1999), em seu artigo "Pensando e repensando

estrategicamente", fez a seguinte colocação sobre a ilúormação: "A ilúormação é a maior vedete
deste século e com certeza continuará a ser no próximo".
Nesta frase pode-se visualizar o quanto uma informação influencia na vida de qualquer ser
humano, principalmente quando esta informação é necessária em um momento decisivo. As
iiúonnaçõcs são buscadas em todos os lugares e a cada instante que pessoas ou empresas deparamse diante de situações difíceis de resolver. Os seres humanos têm a necessidade de obter
informações concretas para tomadas de decisões que de qualquer maneira fazem parte do fracasso
ou sucesso, seja ele pessoal ou profissional.
Em comparação com a empresa pode-se notar que esta também, através de seus dirigentes,
busca informações que a auxiliam em sua trajetória, levando sempre em consideração alguns dados
importantes da organização, como histórico, tendências atuais, simulações, prospecções e até
mesmo alianças como um meio de at ingir o alvo maior da empresa: o negócio.
Com a evolução rápida da Tecnologia da Infom1ação, a empresa deve cstnr ::ttcnta em
como obter vantagem competitiva mediante a estrutura organizacional (Plano Estratégico c
Sistemas de Dados) que possui . Uma organiz.1ção de sucesso deve se conccnt ral' naquelas
aplicações que sejam compatíveis com a estrutura cfç seus Sistemas de Dados ex istentes e com os
objetivos estratégicos que fornecem a possibilidade de inovação da empresa e também orienta o
processo de tomada de decisão organizacional.
Como se pôde notar no decorrer do trabalho, o processo de seleção de alternativas
estratégicas e também o processo de seleção ele uma decisão, levam a empresa c os executivos a
um mesmo lug::tr, ou seja, ter ::t visão do futuro organizacional c também o poder de criação de
planos de ações a longo prazo.
Outro ponto importante é o processo decisório organizacional, tendo como sustentação o
PE, que unido a clctcnninadas ferramentas como o Data Warehouse, por exemplo, colocam em
prática, de um modo visível, os dados qualificados da empresa, para que os executivos possam
tomar as mell10res decisões diante do problema ocorrido.
O uso do SAD nas empresas está se tornando freqüente, principalmente em organizações
que estão buscando aprilnorar seus sistemas de fornecimento de informações gerenciais com o uso
de ferramentas totalmente ligadas à alta administração, onde são colocadas em prática as decisões

103

selecionadas pelos seus executivos. Mas, para que estas decisões sejam viáveis, um processo préestabelecido pela empresa deve fornecer condições para que os SADs ofereçam as informações
necessários para este processo.

É no Plano Estratégico que se define a missão, objetivos, oportunidades, nscos, ameaças e
estratégias, entre outros itens que são de extrema importância para gerar ao SI os dados
necessários, que posteriormente alimentam o SA D, e este por sua vez fornece estas informações de
várias maneiras, como relatórios, gráficos c simulações que auxiliam completamente a tomada de
decisão final. Além da missão, objetivos, oportunidades, riscos e outros fatores essenciais à
organização, com o PE também é possível visualizar a criatividade dos envolvidos neste processo,
onde SALM & MENEGASSO ( 1996) enfatizam esta linha de raciocínio, valorizando muito mais o
lado humano da organização. Também neste mesmo conte;-.1o, MTNTZBERG ( 1994) identifica que
existem diversas maneiras de se formular estratégias, levando sempre em consideração uma linha
intuitiva e cria tiva de conceber o PE em luga r de se trabalhar somente utilizru1do estt,1dos
f.1ntásticos e de altos custos às empresas.
Para tanto, é necessá rio obter dados gerenciais elaborados em bases concretas, para uma
articulação fundamentada na efetiva disponibilidade de recursos. Neste momento, observa-se a
necessidade de informações que coloquem em prática a possibilidade de desenvolver e
implementa r estratégias empresariais p ré-estabelecidas . Tsto pode ser obtido com o SA {) c suas
fcrrrunentas (SUBRAMANIAM, 1997).
A finalidade dos S istemas de Apoio à Decisão é o de a uxilia r no tratamento ele situações
que envolvam processos decisórios não completa mente estruturados, dos qua is se conhece apenas
parte das relações de causa c efeito, sendo utilizados como base complementar para o tomador \le
decisão. Obviamente, à medida que se têm problemas mais caracteri zados, em que os processos
decisórios

possam

ser completa mente estabelecidos, as

respectivas decisões podem ser

incorporadas às operações norma is e sistematizadas em associação com o problema, passando a
fa zer parte dos sistemas transacionais ou gerenciais da empresa. Por exemplo, ao conseguir refletir
completamente a estrutura de decisão referente a quanto se pode comprar de mate ria is, pa ra um
processo de produção, essa decisão pode ser incorporada aos sistemas de administração de
materiais, onde simplesmente estabelece critérios à decisão c a estmtura do processo decisório,
passando a monitorá-lo periodicamente, objetiva ndo manter a adequação da estrutura criada para
ta l processo em confronto com a realidade.
O SAD pode trazer influência em á reas fu ndamentais como cultura, desenvolvimento
organizacional, a prendizado, processamento de dados e em especial ao processo decisório. Ao
influenciar a cultura, fornece novas ferramentas e possibilidades de investigação de uma maneira
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sistemática. O uso do SA D tem impactos no desenvolvimento organizacional, descstruturando
posições e atitudes baseadas em mitos desconhecidos no processo de decisão. A influêucia no
tratamento de dados fornecendo uma visão mais clara das necessidades de um apoio político para
renovar procedimentos a fim de obter bases de dados necessárias para aumentar sua qualidade e
integridade.

'i Sabe-se também, que ferramentas usadas pelo SAD, como o Data Warehouse, OLAP c
Data Minig, por exemplo, são capazes de auxiliar um tomador de decisão, com o uso de dados

concretos e confiáveis a medida que estratégias e planos da empresa, estejam coerentes com os
Sistemas de Informação que a compõem e ajudam em sua administração.
O PE pode influenciar a empresa como uma estmtura interdepat1amental. É sabido que o
relacionamento e integração entre os departamentos de uma empresa, são essenciais para o sucesso
que esta almeja. Com um bom Plano Estratégico, é possível, através de um Data Warehouse, por
exemplo, o qual é um banco de dados poderoso que integra infonnações de diferentes sistemas e
setores, oferecer ao tomador de decisão, os dados essenciais à escoUm da meUwr alternativa e do
melhor caminho a seguir na estmtura organizacional diante do problema já caracterizado pela alta
administração.
Outras ferramentas como o OLAP, por exemplo, também auxiliam a alta administração
ponderando a qualidade dos dados, através de projeções e simulações, feitas com estes sistemas,
facilitando o processo decisório a longo prazo.
Como se pôde observar, os sistemas de PE agem somente na alta admini stração, e por este
motivo, são os que merecem uma grm1de atenção pelo f.'lto de mostrarem à organização como um
todo, o quanto é importante valorizar as regras c políticas da empresa a serem seguidas de maneira
uniforme por todos os envolvidos no processo empresarial.
Se a empresa não tem estratégias para mantê-las, como esta pode sobreviver a um mercado
competitivo e globalizado? A resposta está em suas decisões interligadas, que só é possível com
um Plano Estratégico antecipado pela organização, em sincronia com os dados de seu Sistema de
Tnfonnação e posteriormente com um bom Sistema de Apoio à Decisão que pode fornecer os
melhores argumentos ao decisor, baseado em dados consistentes e não redundantes proporcionados
pelas suas ferramentas.
Geralmente o padrão de uma decisão é: decidir c conhecer, pois sempre serve de suporte a
decisões posteriores que podem surgir no decorrer do processo organizacional. O conhecimento de
uma decisão torna-se maduro e consciente, quando um
experiências forem avaliados.

cot~unto

envolvendo histórico, conceitos e
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Se não há um Plano Estratégico, fica muito difícil tomar uma decisão diante dos dados que

,,

são apresentados diariamente em uma organização, pois o que adianta ter dados especificados e
caracterizados, sem saber que estratégia seguir quando o problema ocorrer. A mudança é algo
imprevisível, e deve ser sempre levada em consideração na hora da decisão.
A revisão do Plano Estratégico também é essencial. Do mesmo jeito que dados mudam,
estratégias também devem mudar. Neste caso, a ligação entre PE Organizacional, Sistema de
Informação e Sistemas de Apoio à Decisão é essencial à empresa que deseja obter sucesso. É
importante que tomadores de decisões sejam criativos e procurem agir com pensamento, uma das
armas mais fortes para derrotar a competitividade.
Os sistemas somente apresentam dados que são dispostos pelo próprio decisor, por isso, se
algo estiver errado, o que prevalece é o erro humano, f.1zendo com que planejar estrategicame11te,
pensar e repensar todos os dias, tru1to tecnicamente e como também profissionalmente, seja a
opção mais viável à empresa. Hoje, uma decisão pode levar uma organizaç.io a um sucesso
estrondoso, e amanhã, o que poderá acontecer com o túvel de suas decisões? É importante destacar
a eficiência de se ter um bom Plano Estratégico do negócio, mesmo porque não só se planejam
dados, mas também estratégias que diferenciam uma empresa da outra no mercado. O uso do SAD
é essencial, pri.ncipahnente à sobrevivência dos dados organizacionais, garantindo a qualidade c
consistência das infonnaçõcs imprescindíveis ao dia-a-dia da empresa, garantindo a eficiência do
processo decisório organizacional.
A grande vantagem de tudo tsso, está em mostrar que através de uma ferramenta
computaciona l tão poderosa, capaz de processar uma quantidade de dados fenomenal, também é
possível avaliar qual é a melhor alternativa, qual é o melhor caminho a ser seguido pela
organização. Não existe o caminho idea l, muitas vezes, mas existe o melhor caminho a seguir, e
esse caminho tem que ser apontado através de todo um cenário de estudos históricos de
acontecimentos. E, adiante, pode-se ter modelos nessa linha gerencial estratégic.1 que são até
mesmo, mais gerais do que apenas empresariais, modelos que vão visar a economia como um todo,
modelos que vão estar atrelados a evoluções históricas. Por exemplo, é possível ver na história,
que certas crises acontecem porque sempre tem algum tipo de derivação comp01tamental. Isso vai
fazer parte dos algoritmos dos próximos modelos de SrE de tal forma, que uma decisão tomada
pode ser avaliada de todos os ângulos, não apenas no fu1gulo da própria empresa, no ângulo do
próprio mercado, mas sim, na atuação dele como um todo em toda a sociedade (FURLAN, 2000).
O relacionamento entre PE e SAD é visível, dentre todos os aspectos apresentados no
decorrer do trabalho. Estudos futuros podem apresentar de maneira prática este relacionamento,
podendo enfatizar a importância da existência deste relacionamento na empresa, para que as
infommções sejru11 bem definidas no momento da tomada de decisão, e mostrando que não existe
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uma boa decisão somente em fatos, o importante é ter sistemas de qualidade e que apresentam
dados de várias formas como o SAD c suas ferramentas. Hoje em dia, uma informação errada
obtida através de dados errados dos sistemas de uma empresa, pode comprometer o futuro de
qualquer organização. Sendo assim, havendo este relacionamento, será fácil à empresa decidir e
programar novas estratégias com os dados que serão gerados da consistência deste relacionamento
ex.istente entre PE e SAD.
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