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RESUMO 
 

 
Com a alta competitividade do mercado e os constantes avanços tecnológicos, a 
gestão da informação vem ganhando relevância. O uso de ferramentas de Business 
Intelligence está se tornando cada vez mais comum no mundo corporativo. O objetivo 
deste trabalho é o estudo do novo software da Microsoft de Business Intelligence, o 
Power BI. Ao longo deste trabalho será acompanhada a experiência de uma grande 
multinacional do segmento de óleo e gás com o uso e implementação da ferramenta 
em um projeto da empresa. Ao final desse processo serão entrevistados diversos 
funcionários envolvidos diretamente nesse projeto, e  os resultados obtidos com a 
experiência serão analisados não só no departamento de finanças, como também o 
impacto para outras áreas da empresa.  
 
Palavras-chave:  Business Intelligence. Power BI. 
 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 
 
 

With the high competitiveness of the market and constant technological advances, 
information management has gained relevance.  The use of Business Intelligence tools 
is increasingly. The purpose of this paper is the study of Microsoft's new Business 
Intelligence software, the Power BI.  Throughout this work we will follow the experience 
of a large oil and gas multinational with the use and implementation of the tool in a 
specific project.  In the end of this process we will interview several employees directly 
involved in this project and analyze the results obtained from that experience not only 
to the finance team, but also the impact to the rest of the company.  
 
Keywords: Business Intelligence. Power BI. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As constantes inovações tecnológicas das últimas décadas, representaram 

grandes avanços de softwares, o faz com que as empresas busquem cada vez mais 

se atualizar e se adaptar as novas tendências.  Com isso faz se necessário o estudo 

de temas como Business Intelligence, em diversas áreas do conhecimento como 

Administração e Tecnologia da Informação. 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este trabalho tem como finalidade realizar um estudo sobre a implementação e 

o uso de um software de Business Intelligence (BI) em uma empresa multinacional, o 

Power BI. A empresa tem como objetivo reduzir o volume de trabalho de diversas 

atividades, automatizando processos, reestruturando fluxos de trabalho e 

maximizando o tempo gasto para desempenhar suas atividades.  

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

O Objetivo desse trabalho é analisar o uso do Power BI na Shell Brasil, 

buscando destacar os resultados do uso do software em um projeto pioneiro de uso 

de BI na empresa.  Serão entrevistados gestores e analistas que foram envolvidos 

diretamente no projeto, e avaliaremos os resultados dessa implementação. 

 

1.3 RELEVÂNCIA 

 

Este trabalho contribuirá para estudar um dos principais e mais novos e 

melhores softwares de Business Intelligence do mercado, o Power BI, analisando 

diversos aspectos a respeito de sua implementação, impacto e benefícios uma 

empresa. Futuramente pode vir a servir como um trabalho para consultas acadêmicas 

e para empresas que desejam aplicar o Power BI ou outra ferramenta de business 

intelligence em suas atividades (MICROSOFT, 2019 b). 
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1.4 HIPÓTESE 

 

Os resultados obtidos com o Power BI são satisfatórios considerando a 

implementação, o uso da ferramenta e os resultados obtidos na experiência. O uso 

deste software de Business Intelligence no meio coorporativo representa um grande 

ganho com automatização e contribui para o processo decisório. 

 

1.5 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Inicialmente será realizado um estudo bibliográfico baseado em obras que 

trazem uma a abordagem teórica de conceitos fundamentais para o entendimento e 

desenvolvimento do trabalho. 

Na segunda parte do trabalho, serão realizadas entrevistas com gestores 

responsáveis envolvidos em um projeto de implementação do Power BI na empresa, 

visando entender um pouco mais da sua avaliação da experiência com a ferramenta 

e os ganhos do projeto.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Antes de introduzir a pesquisa, abordaremos neste capítulo conceitos teóricos 

que serão essenciais para o desenvolvimento deste trabalho, e assim será dividido 

em duas partes. Na primeira parte do capítulo, abordaremos brevemente os conceitos 

de gestão do conhecimento e gestão da informação. Posteriormente, na segunda 

parte deste capítulo introduziremos o histórico e a definição de business intelligence 

(BI) e os quatro componentes: Data warehouse, Análise de Negócios (BA) e OLAP, 

data mining e business performance management (BPM). (BARBOSA, 2008; 

TURBAN, et al., 2009). 

 

2.1 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO 

 

2.1.1 DEFINIÇÃO 
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A origem dos termos gestão do conhecimento e gestão da informação é mais 

antiga do que pode parecer. Com o desenvolvimento das tecnologias da informação 

e comunicação, as organizações contemporâneas vêm se transformando. Cada vez 

mais, o ambiente profissional se torna mais complexo e a informação vem ganhando 

maior importância, sendo utilizada como uma ferramenta para a realização de 

análises, previsões etc. Com isso, a gestão do conhecimento e a gestão da informação 

vêm ganhando mais destaque não só no ambiente corporativo, como também no 

ambiente acadêmico (BARBOSA, 2008, p. 2-4).  

Para Barbosa (2008, p. 14-18), apesar de possuírem conexão a gestão da 

informação e a gestão do conhecimento tratam-se de conceitos diferentes, e não 

devem ser confundidos.  A gestão da informação é voltada para o conhecimento 

explícito e registrado, e que pode ser armazenado. É representado por documentos 

utilizados no ambiente corporativo. Seguindo uma linha semelhante, Wilson (2003) 

conceitua a gestão da informação como: 

A aplicação de princípios de gestão na aquisição, organização, controle, 
disseminação e uso de informações relevantes para a efetiva operação de 
organizações de todos os tipos. “Informação” se refere a todos os tipos de 
informação de valor, que tem origem dentro ou fora da organização, incluindo 
fonte dados, como dados da produção, registros e arquivos relacionados, por 
exemplo, para o departamento pessoal ou recursos humanos; dados de 
pesquisa de mercado; e inteligência competitiva de uma ampla variedade de 
fontes. A gestão da informação está relacionada com conceitos como o valor, 
qualidade, propriedade, uso e segurança da informação no contexto de 
desempenho organizacional. (WILSON, 2003, p.263, tradução nossa). 
  

A gestão do conhecimento, por outro lado, possui diversas definições de diferentes 

autores devido a sua natureza multidisciplinar em variados campos da ciência. 

(STATDLOBER, 2016) 

Segundo Barbosa (2008), a gestão do conhecimento trata-se de um conhecimento 

tácito e pessoal, que não é muito explícito e tem uma possibilidade de gerenciamento 

baixíssima, alguns autores inclusive questionam se o conhecimento pode de fato ser 

gerenciado. 

O conhecimento tem um caráter individual, isto é, está dentro da cabeça dos 

indivíduos e, portando, diversas vezes não é se quer registrado. Essa é a principal 

diferença entre os termos, já que em sua visão, a informação (ou gestão da 

informação) tem maior visibilidade, justamente por ser mais facilmente registrada, e 

possuir uma capacidade de gerenciamento maior (BARBOSA, 2008). 
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2.2 BUSINESS INTELLIGENCE 
 

2.2.1 DEFINIÇÃO 
 

O Business Intelligence ou Inteligência de negócios é um termo que pode ter 

diversos significados, dependendo do autor. O BI é considerado um termo “guarda-

chuva” por tratar de um conjunto de ferramentas e dados que fornecem um suporte 

computadorizado ao processo decisório, dentro do ambiente corporativo (TURBAN, et 

al., 2009). Segundo Antonelli (2009), esse apoio a tomada de decisão utiliza como 

insumo dados contidos na própria organização, onde são aplicados os conceitos e 

metodologias do Business Intelligence.  

Para Turban et al. (2009) O Business Intelligence tem como um de seus principais 

objetivos, além de melhorar o processo decisório, incrementar  análises do negócio 

feitas por gerentes e analistas. Uma vez inseridos, os dados são lidos e transformados 

em informação. Devido a sua capacidade de manipulação e interação destes, o BI 

fornece aos analistas meios realizar análises mais elaboradas e completas, 

adequando a suas necessidades. Posteriormente a gerência realiza a tomada de 

decisão, que finalmente se transforma em ação. O BI agrega valor pois permite que 

uma gestão da informação mais equilibrada, pois dá aos gestores mais possibilidades 

de análise da informação  (BEZERRA & SIEBRA, 2016). 

Com uma linha de pensamento semelhante, Reis e Angeloni (2006, p. 2-3) 

definem: 

O conceito de “business intelligence” com o entendimento de que é 
Inteligência de Negócios ou Inteligência Empresarial compõe-se de um 
conjunto de metodologias de gestão implementadas através de ferramentas 
de software, cuja função é proporcionar ganhos nos processos decisórios 
gerenciais e da alta administração nas organizações, baseada na capacidade 
analítica das ferramentas que integram em um só lugar todas as informações 
necessárias ao processo decisório. Reforça-se que o objetivo do “business 
intelligence” é transformar dados em conhecimento, que suporta o processo 
decisório com o objetivo de gerar vantagens competitivas.  
   

Não há um consenso claro entre os autores em quantas partes o business 

Intelligence é composto, dependendo do(s) autor(es) pode ser composto em três, 

quatro ou até mais componentes. Segundo Reis e Angeloni (2006) o BI é composto 

por três componentes, sendo eles: Data warehouse, data mart e data mining. Já para 

Turban et al (2009), por exemplo o business Intelligence é composto de quatro 
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componentes: Data warehouse, Análise de Negócios, data mining (considerando data 

mart como um subconjunto deste) e business performance management.  

Há autores que têm uma interpretação um pouco diferente do BI, como por 

exemplo Reginato e Nascimento (2007) que subdividem em três componentes: 

Armazenamento de dados (data marts e data warehouses), Análise de Informação 

(OLAP – Processamento analítico online) e data mining. Barbieri (2011) segue um 

modelo semelhante.  

Neste trabalho consideraremos o formato de Turban et al. (2009) por se tratar 

de uma obra mais nova, e ser um fonte primária para diversas referências 

bibliográficas utilizadas tanto na academia quanto nesta obra, porém os outros autores 

também terão sua bibliografia citada ao decorrer desta monografia, em diversos 

momentos.   

  

2.2.1.1 DATA WAREHOUSE  
 

Segundo Dunham (2003, p. 35-39) e Turban et al. (2009, p. 54-94) o termo Data 

Warehouse pode ser definido como um conjunto de dados que é produzido, que tem 

como finalidade auxiliar o processo decisório gerencial. A informação contida de uma 

ou diversas fontes é limpa, organizada e reformatada em um formato consistente, 

dividida por categorias, de forma que esteja em um formato adequado para a 

realização de análises. Uma vez inseridos, os dados não podem ser alterados pelos 

usuários, e ficam armazenados. Assim é possível fazer comparações, análises, 

previsões e estimativas, além de também identificar variações e tendências.   

Seguindo uma linha semelhante, Dunham (2003)  reforça que a que o uso de 

data warehouse pode trazer um grande ganho para o processo decisório. Já que 

aumenta a integração entre diversas fontes diferentes de informação, tornando seu 

acesso mais rápido e eficiente, em diferentes formas de granularidade. 

Esse conceito não deve ser confundido com o de banco de dados operacional, 

isto porque uma vez que segmenta e organiza a informação por área (ou assunto), o 

data warehouse fornece uma visão mais abrangente da organização. Por outro lado, 

os bancos de dados costumam ser divididos por produto, com uma ótica mais 

operacional (TURBAN et al., 2009). 

Sempre que se fala sobre data warehouse, o termo data mart surge. Reis e 

Angeloni (2006) tratam os dois termos como semelhantes, destacando apenas a 
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diferença entre a abrangência de cada um. Seguindo uma linha de pensamento 

semelhante, Turban et al. (2009, p. 58-59) consideram que enquanto um data 

warehouse é mais abrangente, contendo informações de diversas áreas diferentes, 

um data mart tem sua origem a partir dele, porém trata-se de uma área mais 

segmentada, isto é um subconjunto.  

 

2.2.1.2 ANÁLISE DE NEGÓCIOS (BA) & PROCESSAMENTO ANALÍTICO 
ONLINE (OLAP)  
 

Autores como Reginato e Nascimento (2007),  Silva, Silva e Gomes (2016) e 

Barbieri (2011) consideram o OLAP como um dos principais componentes do BI, por 

outro lado,  para Turban et al (2009, p. 29) o OLAP trata-se de um termo que era 

inicialmente utilizado para se referir a análise de negócios (BA), porém entende que o 

BA vai além do OLAP.  

O OLAP trata-se de uma diversidade de atividades que podem ser executadas 

pelos usuários finais, tais como a geração de gráficos, realização de diversas análises 

estatísticas etc. Além de facilitar o acesso aos dados da data warehouse, possibilita a 

consulta a um grande volume de dados, buscando relacionamentos, padrões e 

tendências. Assim o usuário pode navegar e pesquisar dentro desses dados, fazendo 

análises baseadas em dados históricos, projetar o impacto de alterações de uma ou 

mais variáveis, e realizar análises drill down e roll-up (BARBIERI, 2011; SILVA et al., 

2016; REGINATO, NASCIMENTO, 2007; TURBAN et al., 2009).  

Segundo Barbieri (2011) e Turban et al (2009) qualquer ferramenta de OLAP 

possui as funções de análise drill down e roll-up. A análise drill down permite que o 

usuário consulte informações mais a fundo, com mais detalhes, saindo do mais alto 

nível da hierarquia para os níveis menores. Por outro lado, o conceito de roll-up é 

exatamente o oposto, ou seja, saindo de níveis menores para o topo da hierarquia.  

 Para Turban et al (2009)  o BA inclui não somente o OLAP como também 

multidimensionalidade, visualização de dados, técnicas de análise etc. A análise de 

negócios trata-se de um conjunto de aplicações e técnicas que possibilitam a análise, 

o armazenamento e a interação com dados com o objetivo de auxiliar a empresa no 

processo decisório. Esse processo está na maior parte dos casos, mas não 

necessariamente todos, interligado com o uso de uma data warehouse. Ela também 
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possibilita a automatização do pensamento como também o uso de técnicas 

quantitativas mais complexas, como inteligência artificial, programação não-linear etc.  

A análise de negócios também possibilita que os usuários façam consultas, 

extraiam relatórios, façam análises e encontrem representações gráficas que serão 

compartilhadas com os tomadores de decisão. Os autores dão exemplos de duas 

empresas onde com uso da análise de negócios a gerência das organizações podem 

fazer análises e prever o comportamento do consumidor, ou até mesmo utilizar a 

informação gerada para fidelizar ou influenciar o cliente através de campanhas de 

marketing. (TURBAN et al., 2009, p. 102-113). 

  

2.2.1.3 DATA MINING 
 

2.2.1.3.1 DEFINIÇÃO 
 

O data mining, tem como base principal os bancos de dados. A partir de uma 

combinação entre inteligência artificial, aprendizagem e do uso de técnicas 

estatísticas e matemáticas, o data mining extrai informação de um ou mais bancos de 

dados e executa análises automáticas (TURBAN et al., 2009).  

O grande destaque do data mining, é o fato de aprimorar ou ainda substituir a 

inteligência humana, uma vez que é capaz de captar e analisar de uma forma 

acelerada uma quantidade muito grande de informação. E através dessa(s) análise(s) 

produra identificar padrões, tendências e correlações entre os dados, extraindo tudo 

aquilo que é pode ser considerado útil, e transformando em conhecimento. O que se 

torna chave não só para auxiliar e direcionar a tomada de decisão, quanto também 

para prever as consequências das atitudes tomadas (NEMATI, BARKO, 2001; 

TURBAN et al., 2009).  

De acordo com Turban et al (2009) e Dunham (2003) é importante destacar que 

apesar de serem termos complementares e comumente relacionados, data 

warehouse e data mining são diferentes, e podem até mesmo eventualmente ser 

utilizados separadamente. Enquanto data warehouses fazem limpeza e formatação 

da informação da base dados original, onde muitas vezes há um grande volume de 

informação armazenado, o papel do data mining é extrair apenas aquilo que é útil para 

colaborar efetivamente com o suporte a decisão.  
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2.2.1.3.2 DATA MINING X OLAP 
 

Para evitar confusão entre os diferentes componentes do BI, diversos autores 

como Turban et al (2009) e Barbieri (2011) pontuam em suas obras as diferença entre 

o OLAP e o data mining.  

O OLAP é guiado pelo usuário, o que permite que ele navegue e faça perguntas 

específicas utilizado os dados (ou informação) já existentes, buscando consolidação 

em vários níveis. Por outro lado, o data mining faz a busca dessas relações através 

do uso de apenas algumas orientações do usuário, e vai além da interpretação dos 

dados já existentes, visando a realização de interferências, tentando  (TURBAN et 

al., 2009, p. 109-110; BARBIERI, 2011, p. 108-110 e 131-132). 

Para deixar clara a diferença entre esses dois conceitos, Barbieri (2011, p. 132) 

faz a seguinte distinção entre ambos: 

 

[…]  Por exemplo, em uma empresa de seguros, as ferramentas OLAP 
responderiam a perguntas do tipo: qual é o valor médio de pagamentos de 
seguros de vida para não fumantes, na região sul do estado, em agosto de 
1999? Já as ferramentas de mining seriam usadas para definir os melhores 
atributos de clientes, capazes de ajudar como previsores de possíveis 
acidentes de automóvel. Em uma empresa de serviços, as ferramentas OLAP 
responderiam, por exemplo, à pergunta: qual é o valor médio de faturamento 
de clientes do tipo industrial, da área de alumínio, nas regiões da Mantiqueira, 
comparando-se os anos de 1998 e 1999? Enquanto isso, as ferramentas de 
mining serviriam para indicar quais atributos de clientes seriam importantes 
para ser considerados numa possível e indesejável quebra de fidelização 
(migração do cliente para o concorrente) […] 

 

2.2.1.4 BUSINESS PERFORMANCE MANAGEMENT (BPM) 
 

O Business Performance Management (ou BPM) é o componente final do 

processo de  BI e trata-se de um componente de caráter gerencial, que tem como 

principal objetivo melhorar a performance das empresas através da integração de 

processos, métricas, sistemas e metodologias que são usados não só para traçar 

planos a partir de seus objetivos e estratégia, como também para monitorar o 

desempenho da companhia e analisar os resultados obtidos em comparação aos 

resultados planejados (TURBAN et al., 2009, p. 191-212). 

É importante ressaltar que o business performance management não é 

baseado apenas em uma ação singular, mas sim como uma estratégia gerencial 

contínua e cíclica, que busca constantemente melhorias.  Para ilustrar esse ciclo e a 

conexão entre a estratégia e a execução, Turban et al. (2009, p. 195-196) utiliza o 
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seguinte ciclo do BPM (Figura 1). Inicialmente deve-se fazer a definição das metas e 

objetivos da organização, em seguida projetar iniciativas e planos para atingi-las. A 

terceira parte do ciclo trata-se do monitoramento do desempenho em relação ao que 

foi planejado, e por fim tomar ações corretivas, ou seja, a execução em si alinhada 

com a estratégia e objetivos traçados no começo do ciclo.  

 

FIGURA 1 - CICLO BUSINESS PERFORMANCE MANAGEMENT 

 
Fonte: (ECKERSON, 2006 apud TURBAN et al., 2009, p. 195) 

 
 Dentre as diversas ferramentas de visualização presentes em um BPM estão 

as dashboards e os scorecards, comuns na maioria deles, porém não em todos. 

Ambos são ferramentas de representação visual, que tem como objetivo a realização 

de análises de desempenho. É importante notar que embora haja certa semelhança 

entre ambos, têm finalidades diferentes. Enquanto os scorecards tem como principais 

usuários executivos e gerentes, já que o foco é mapear o progresso em comparação 

com as metas e estratégias estabelecidos previamente, as dashboards tem um foco 

maior em medir o desempenho operacional, e são mais usados por supervisores e 

especialistas (TURBAN et al., 2009, p. 225-229).  

 

2.2.2 BREVE HISTÓRICO 
 

Segundo Turban et al. (2009) o business intelligence tem suas raízes em 

meados da década de 70, no Sistema de Informações Gerenciais (SIG). Naquele 
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período os sistemas de geração de relatórios eram estatísticos e bidimensionais, sem 

possuir qualquer recurso de análise. Com o surgimento do conceito de sistemas de 

informações executivas (EIS) na década de 80, expandiu-se o suporte 

computadorizado aos gerentes e executivos de nível superior. Novos recursos 

surgiram, como sistemas de geração de relatórios dinâmicos multidimensionais, 

análise de tendências, previsões etc. Esses recursos foram aparecendo em produtos 

comerciais até a década de 90, quando surgiu o termo BI, difundido pelo Gartner 

Group. Hoje entende-se que todas as informações que executivos precisam podem 

estar em um sistema baseado em BI.  Nos últimos anos, os sistemas de business 

intelligence começaram a ficar mais rebuscados, incluindo novos recursos de análise 

e inteligência artificial.  

 

3 O MICROSOFT POWER BI 
 

Por fim apresentaremos o Power BI, que será o software de business intelligence 

que foi escolhido pela empresa onde faremos o estudo.  

 

3.1 OS SERVIÇOS DO POWER BI 
 

Trata-se de um software de business intelligence anunciado pela Microsoft em 

2014, e disponibilizado para os usuários em julho de 2015. Segundo a própria 

Microsoft (2019 a, 2019 b, 2019 c) e Fraga (2019), a ferramenta pode ser dividia 

diversos componentes. Aqui vamos destacar os quatro principais:  

 

 Power BI Desktop: É um software que permite que o usuário conecte seus 

dados, preparando-os e modelando-os com facilidade. Além de também 

fornecer análises feitas pelo próprio Power BI para encontrar padrões, levando 

o usuário a insights práticos e possibilitando a criação de análises avançadas.  

Também possui diversas formas de visualização de relatórios, onde o usuário 

consegue personaliza-los conforme sua necessidade e interagir 

dinamicamente com os painéis criados; 
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 Power BI Web: É a ferramenta gratuita criada pela Microsoft para importar os 

relatórios e painéis desenvolvidos no Power BI Desktop em uma versão web, 

onde é possível compartilha-los. É importante ressaltar que o acesso a esses 

relatórios pode ser público ou restrito, dependendo do que for desejado pelo 

seu desenvolvedor.  

 Power BI Mobile: Semelhante ao Power BI Web, também permite a 

visualização e interação com os relatórios e painéis desenvolvidos no Power BI 

Desktop. O grande diferencial é que trata-se de um aplicativo que permite que 

o usuário tenha acesso utilizando dispositivos móveis, como celulares e tablets; 

 Power BI Gateway: Fornece uma transferência de dados segura e rápida entre 

os dados locais e os diversos serviços de armazenamento em nuvem da 

Microsoft. Com isso é possível que empresas possam armazenar informação 

em suas redes locais, e ao mesmo tempo possam usar esses dados em 

serviços de nuvem. 

Os serviços disponibilizados pela Microsoft são gratuitos, porém existem duas 

licenças pagas que permitem que o usuário tenha acesso a certas funcionalidades 

que não estão disponíveis gratuitamente (FRAGA, 2019; MICROSOFT, 2019 d, 2019 

e): 

 Power BI Pro: Permite que o usuário tenha uma licença individual para acessar 

todas as funcionalidades do software, possibilitando que o usuário publique o 

conteúdo desenvolvido no Power BI Desktop;  

 Power BI Premium: Além de oferecer todos os recursos de publicação 

presentes no Power BI Pro, possibilita que o usuário trabalhe como um grande 

volume de dados, que é a licença mais indicada para usuários corporativos. 

 

3.2 UTILIZANDO O POWER BI 
 

3.2.1 IMPORTAÇÃO DE DADOS 
 

Para fazer a importação dos dados que alimentará o Power BI o usuário deve 

selecionar uma das diversas bases de dados suportados, e em seguida fornecer o 

caminho que o BI deve percorrer para acha-los e importa-los (FRAGA, 2019). 

 De acordo com o site da Microsoft (2019 a, 2019 b, 2019 c), o Power BI pode 

utilizar uma gama de bases de dados diferentes, dentre elas citaremos algumas como:   
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 Microsoft Excel 

 Arquivos CSV; 

 Pastas de Sharepoint; 

 Microsoft Access; 

 Microsoft Azure (diversas aplicações); 

 Facebook; 

 Oracle. 

 

3.2.2 EDIÇÃO DOS DADOS 
 

Uma vez importados, a base de dados será exibida dentro do sistema, em formato 

de tabela. Nesse momento, o Power BI realiza a detecção do tipo de dados, isto é, 

identifica e classifica os dados de acordo com a informação contida nas primeiras 200 

linhas cada coluna. Assim  podem ser classificados  como: Número, texto, data, hora, 

percentual, binário, etc. (FRAGA, 2019).  

Nesse momento o usuário pode realizar edição nessa base dados antes de 

começar a trabalhar com ela. Segundo Fraga (2019), é importante que o usuário faça 

qualquer edição na base de dados no início, para garantir que não haja problemas ao 

decorrer do processo de integridade dos dados.  

Pode-se entende que um dos componentes de um sistema de BI presente é o data 

warehouse, no que se diz respeito a formatação, organização e limpeza feita na etapa 

de edição de dados do Power BI. (TURBAN et al., 2009; FRAGA, 2019). 

 

3.2.3 RECURSOS VISUAIS DO POWER BI 
 

No Power BI o usuário tem acesso a uma gama de visualizações diferentes, 

como gráficos, dashboards, mapas, cartões de informação, etc. Os recursos 

disponíveis possuem amplos recursos de interação e personalização dos visuais 

(FRAGA, 2019). 

Para Fraga (2019) a criação de um novo visual é simples e dinâmica.  Vale 

ressaltar que o programa é aperfeiçoado constantemente, sendo possível importar 

novas formas de visualização disponibilizados pela Microsoft ou até mesmo por outros 

usuários Microsoft (2019 a, 2019 b, 2019 c). 
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 De acordo com o livro de Fraga (2019), os recursos de drill down e drill up (ou 

roll-up) estão disponíveis em diversos visuais do Power BI, permitindo que o usuário 

navegue por níveis mais (ou menos) detalhados de informação. Assim, conforme 

Barbieri (2011) e Turban et al. (2009), podemos concluir que o Power BI pode ser 

considerada uma ferramenta de OLAP.  

 Também podemos entender que possui um Business Performance 

Management, visto que disponibiliza diversas ferramentas de representação visual, 

como gráficos e dashboards, que permitem que os usuários interajam, naveguem e 

elaborem análises, que componentes são típicos de BPMs. (TURBAN et al., 2009; 

FRAGA, 2019).  

 

3.2.4 RELACIONAMENTO DE DADOS 
 

Segundo Fraga (2019) o Power BI permite que os usuários trabalhem com 

diversos bancos de dados simultaneamente, possibilitando que o usuário estabeleça 

conexões entre eles. Esse processo é bem simples, basta que o usuário deve indique 

os campos que duas ou mais tabelas possuem em comum, e assim são criados 

relacionamentos entre os dados. 

Dessa forma os usuários conseguem relacionar dados, criando conexões que 

permitem que o usuário desenvolva poderosos relatórios na busca por informação, 

possibilitando a criação de análises, visuais e dashboards envolvendo múltiplas fontes 

de informação. A existência dessas correlações supre a necessidade da criação de 

múltiplos relatórios individuais, diminuindo o volume tabelas presentes na base de 

dados.  (FRAGA, 2019; MICROSOFT, 2019 a, 2019 b, 2019 c) 

3.2.5 PUBLICAÇÃO 
 

Para Fraga (2019) depois de desenvolver um relatório, o Power BI possibilita que 

o usuário faça o compartilhamento em nuvem de diversas formas, gratuitas ou não. 

Dentre as principais formas de publicação, estão:  

 Publicação Web: é gratuita e gera um link para que os usuários tenham acesso 

ao relatório. Nessa versão não é possível limitar o acesso de nenhum usuário 

a informação gerada; 

 Publicação Pro: Semelhante a publicação web. É paga, e a grande diferença 

está na restrição da informação, já que permite que o relatório seja 
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compartilhado apenas com uma lista de usuários selecionados. Além disso, 

permite que o relatório seja compartilhado via QR code ou até mesmo 

importado para o Excel.   

Vale ressaltar que em todos os casos citados acima o usuário pode interagir com 

os relatórios publicados, porém não poderão realizar nenhuma manipulação ou 

edição. Também é possível que o relatório publicado tenha atualizações periódicas, 

ou até mesmo em tempo real, sem necessidade de gerar novas relatórios 

(MICROSOFT, 2019 a, 2019 d, 2019 e ; FRAGA, 2019). 

4 CASO DE ESTUDO 
 

4.1 INTRODUÇÃO A SHELL, HISTÓRIA MUNDO (E BRASIL) 
 

Abordaremos neste capítulo brevemente o contexto que a Shell se encontra 

mundialmente, e em especial no Brasil. Em seguida introduziremos o caso do estudo 

em si, onde através de relatos de funcionários será apresentada a experiência da 

empresa com o Power BI em um projeto no departamento de finanças da Shell Brasil, 

especificamente no setor de lubrificantes.  

 

4.1.1 ROYAL DUTCH SHELL 
 

A Shell é uma multinacional anglo-holandesa que opera no setor de energia e 

petroquímico em mais de 70 países no mundo, fundada em 1907 possuindo 86.000 

funcionários. A atuação da Shell mundialmente é dividia nas áreas: gas, novas 

energias, projetos & tecnologia, upstream e downstream (SHELL, 2019a, 2019b). 

 Segundo a própria Shell (2019a ,2019c), a área de upstream é responsável 

pela exploração e extração de óleo e gás natural. Além da extração, também é 

responsável pelo seu transporte e toda a infraestrutura necessária para entregá-los 

para o mercado. A área de downstream na Shell engloba uma variedade de produtos 

para uso industrial, transporte e doméstico, dentre eles estão:  Gasolina, lubrificantes, 

biocombustíveis, enxofre, óleo, petroquímicos, diesel, combustível para aviação, 

combustível marítimo etc.  

 Por outro lado, novas energias é uma área que busca oportunidades de 

investimento em fontes de energia com baixa emissão de carbono. Fazem parte desse 

portifólio biocombustíveis, hidrogênio, energia solar, energia eólica, baterias para 
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veículos elétricos etc.  A área de gas engloba a exploração e a extração do gás natural, 

bem como a infraestrutura necessária para transportá-lo e fornecê-lo para o mercado. 

Por fim, projetos & tecnologia participa dos principais projetos da empresa, buscando 

inovação para desenvolver novas soluções de energia, além de fornecer suporte para 

as demais áreas com serviços técnicos e tecnologia. (SHELL, 2019a, 2019c).  

 

4.1.2 SHELL BRASIL 
 

Com atuação no Brasil há 105 anos, é a maior multinacional de energia 

presente no país. Tem atuação em quase todos os ramos do negócio citados 

anteriormente, destacando sua atuação em: exploração e produção (upstream), 

lubrificantes (downstream), lubrificantes marine (downstream), pesquisa e 

desenvolvimento (projetos e tecnologia), trading (downstream) e mercado livre de 

energia (novas energias). (SHELL, 2019d, 2019e, 2019f) 

 A própria Shell (2019d, 2019e) upstream estima que sua produção diária seja 

de aproximadamente 350 mil barris de óleo, sendo a primeira operadora internacional 

a produzir petróleo em escala comercial.  Nas áreas de lubrificantes e marine, a 

empresa possui um amplo portfólio de produtos, além de serviços e manutenção, 

tendo parcerias com fabricantes mundiais de caminhões, empresas de construção, 

montadoras de veículos etc. Nas outras áreas do setor de downstream como a 

distribuição e venda de combustíveis, operação de postos de gasolina, energia 

elétrica, açúcar e etanol, a Shell opera através de uma joint venture chamada Raízen.  

 

4.2 CONTEXTO DA SHELL  
 

Ao longo desse trabalho, foram entrevistados diversos funcionários da Shell Brasil, 

que foram envolvidos diretamente no projeto que será descrito nos próximos capítulos. 

Optamos por não revelar a identidade dos entrevistados, assim serão descritos de 

acordo com seus respectivos cargos: 

 Controller: Contador, trabalha há 20 anos na Shell;  

 Gerente de vendas: Economista, trabalha na empresa há 15 anos; 

 Coordenadora da contabilidade: Contadora, trabalhou anos em 

multinacionais de auditoria, e está na Shell há 4 anos; 
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 Coordenador da área de Finance in the Business (FitB): Engenheiro, na 

Shell há 17 anos; 

 Analistas de FitB: Administrador, na Shell há 2 anos; 

 Analista de contabilidade: Contadora, na Shell há 5 anos.  

 

4.2.1 O ANUNCIO DA RESTRUTURAÇÃO GLOBAL (WORLD CLASS FINANCE) 

Segundo fontes internas da empresa (entrevistados), em 2018 a Royal Dutch 

Shell anunciou que passaria por uma grande reestruturação, denominada como World 

Class Finance (WCF). O anuncio foi feito pela diretora de finanças global da empresa 

(Chief Financial Officer) via videoconferência e e-mail departamental, e tinha como 

objetivo melhorar a eficiência da empresa, através da concentração de atividades 

operacionais, até então desempenhadas localmente (em seu país de origem), em 

grandes centros de serviços especializados em áreas como finanças, tax (área de 

impostos) e auditoria. 

 Assim, as atividades seriam migradas majoritariamente para as seguintes 

unidades:  

 Shell Chennai: Trata-se do maior polo de finanças da empresa, localizado na 

Índia. É especializado nas atividades envolvendo cash management 

(atividades de caixa), reconciliação bancária, finance in the business (finanças 

aplicadas ao negócio); 

 Shell Glasgow: Localizado no Reino Unido, esta unidade da Shell é 

especializada em atividades de tesouraria; 

 Shell Cracóvia: O centro de serviço polonês é focado em desempenhar 

atividades envolvendo pagamento e restituição de impostos de diversas 

unidades da Royal Dutch Shell, além de desempenhar atividades de contas a 

receber; 

 Shell Manila: Trata-se do único centro de serviço da empresa na Oceania, 

localizado nas Filipinas, que concentra as demais atividades de controladoria 

como contas a pagar, contabilidade e auditoria. 

O controller da Shell afirmou que ao longo do ano foram estabelecidas uma 

série de medidas que deveriam ser tomadas antes e durante o WCF em todas as 

unidades da Shell, para garantir que a meta de atingir a excelência operacional fosse 
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atingida. Dentre as principais medidas adotadas estão: A padronização de processos 

e sistemas, a implementação de novos softwares e ferramentas de trabalho, criação 

de manuais para as atividades até então existentes etc.  

 

4.2.2 O WORLD CLASS FINANCE NA SHELL BRASIL 

Em entrevista, o controller afirmou que apesar de ter sido anunciado 

mundialmente mais de um ano antes, o WCF teve seu início na Shell Brasil apenas 

em junho de 2019, quando foi enviado um cronograma com uma série mudanças e 

projetos que seriam implementados em diversas áreas de finanças, tax e auditoria até 

setembro de 2020.  Dentre as mudanças propostas, havia de um lado atividades de 

caráter operacional que seriam migradas para centros de serviços, de outras 

atividades táticas (ou mesmo estratégicas) que passariam por melhorias ou até seriam 

redesenhadas.  

De acordo com o controller, para as atividades operacionais a Royal Dutch 

Shell estabeleceu prazos para que as diversas áreas impactadas criassem manuais 

dos procedimentos, para que fossem migradas pros centros de serviço e 

posteriormente padronizadas ou alteradas já no exterior. Já para as atividades que 

ficariam em seu país de origem, havia mais liberdade para que localmente fossem 

desenvolvidos novos projetos, que seriam avaliados e aprovados pela Royal Dutch 

Shell antes de entrarem em vigor. Foram passadas orientações e “boas práticas” que 

deveriam ser seguidas para garantir qualidade e eficiência na entrega, focando 

especialmente na redução do tempo e recursos utilizados na execução de relatórios.  

 

4.3 O RELATÓRIO DE VENDAS 

Segundo a coordenadora da contabilidade, com o anuncio da reestruturação, 

a Shell Brasil viu a necessidade de reformular diversas atividades que eram 

executadas até então. Dentre os processos listados para serem aprimorados, estava 

um dos processos mais críticos do financeiro, a construção do relatório de vendas 

mensal de lubrificantes (downstream). Trata-se de um dos principais relatórios 

gerados pelo time de finanças, e possui informação crucial para que o time comercial 

(ou time de vendas) possa analisar seu desempenho na venda de lubrificantes 

mensalmente.  
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Segundo o coordenador de FitB, para a Royal Dutch Shell, o processo de 

elaboração do relatório de vendas era trabalhoso e, consequentemente, o tempo 

investido era grande. Além disso, haviam algumas falhas no controle que poderiam 

atrapalhar a avaliação do desempenho do negócio de lubrificantes como um todo.  

Complementando, o gerente de vendas destaca que um dos maiores desafios 

que o time comercial enfrentava era a falta de informação, visto que o relatório de 

vendas era divulgado uma vez ao mês, e muitas vezes com atrasos por dificuldades 

operacionais.  

4.3.1 A CONSTRUÇÃO DO RELATÓRIO DE VENDAS 

Segundo o analista e o coordenador de FitB, a construção deste do relatório de 

vendas de lubrificantes depende de alguns insumos que tem origem em diferentes 

sistemas da companhia: 

 Portfólio: Trata-se de um relatório disponibilizado pelo time de produção de 

lubrificantes (localizado na fábrica de lubrificantes, no Rio de Janeiro), que 

possui informação técnica detalhada de todos os lubrificantes que a Shell Brasil 

comercializa. Pode-se encontrar nesse relatório: Número de registro do 

produto, classificação do produto, tipo de embalagem, volume, peso etc;  

 Base cadastral: É uma lista de cadastro disponibilizada pelo time comercial 

que possui informações detalhadas de cada cliente, bem como o consultor de 

vendas que é responsável pelo contrato. Neste relatório pode-se encontrar 

informações como: Número de registro do cliente, segmento de vendas; 

endereço, contato, CNPJ etc; 

 Histórico de vendas: Um relatório gerado pelo SAP (sistema de ERP da 

empresa) que contém o registro de todas as vendas realizadas para cada 

cliente como: data da compra, volume vendido, tipo de faturamento, impostos, 

custos etc. Vale ressaltar que este relatório é de responsabilidade da 

contabilidade.  

Para ambos os analistas entrevistados, o desafio inicial para a construção do 

relatório de vendas de lubrificantes é unir grande volume de dados presentes nesses 

três relatórios, visto que suas origens vêm de diferentes sistemas, e 

consequentemente, possuíam formatos (ou layouts) diferentes. Além disso, era 

necessário realizar diversas operações envolvendo variáveis como receita, custos 
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operacionais, custos logísticos, impostos e cotação do dólar (para os casos de 

exportação) para calcular a margem (ou lucro) com cada operação realizada. 

Para o coordenador de FitB esse processo era muito manual e pouco 

automatizado. Para garantir certa precisão na informação gerada, haviam checagens 

ao decorrer do processo, executadas pelos times da contabilidade e FitB.  

Complementando, a coordenadora da contabilidade afirma que o processo gerava 

muito retrabalho, visto que sempre que havia alguma inconsistência apresentada na 

construção do relatório de vendas, o processo tinha que ser recomeçado, gerando um 

alto volume de trabalho para os diversos funcionários envolvidos e atrasos na entrega 

final. 

 

4.3.2 DETALHANDO O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO RELATÓRIO DE 
VENDAS 
 

O desenho do processo feito com a ajuda do analista de FitB consegue ilustrar 

o processo de construção do relatório, os cheques e a entrega final: 

FIGURA 2 – PROCESSO ANTIGO DO RELATÓRIO DE VENDAS 

 
Fonte: Shell 

Segundo os analistas entrevistados, no primeiro dia de trabalho, uma vez 

recebidos os três insumos principais do processo, o time da contabilidade era 

responsável por verificar se a informação contida neles estava corretamente 

contabilizada. Ao final desse dia, a informação seria agrupada em um único arquivo, 

e enviada para o time de FitB. No segundo dia, esse time começa a primeira etapa da 

construção do relatório, que consiste em inicialmente segmentar as vendas por 

diferentes áreas do negócio de lubrificantes, as gerências de acordo com uma 
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combinação de informações presentes no histórico de vendas (SAP), base cadastral 

(time comercial) e portfólio (time de produção).  

O coordenador de FitB destaca que no momento subsequente, há uma 

verificação que é executada pelos próprios coordenadores para garantir que não 

houve erro de nenhuma das partes no processo de alocação para as diferentes 

gerências do negócio de lubrificantes. Caso haja algum erro, o processo volta para o 

início, conforme destacado na linha pontilhada em vermelho.  

Após a primeira checagem, os membros do time de FitB entrevistados afirmam 

que começa a parte final do processo. No quarto dia do processo, é iniciada a 

atividade do cálculo de margem de vendas das diferentes gerências do negócio de 

lubrificantes. É importante destacar que essa é a etapa mais trabalhosa, visto que 

dependendo da gerência o cálculo da margem possui uma fórmula diferente.  Para 

algumas que trabalham com exportações, por exemplo, fatores como a variação da 

cotação do dólar tem peso mais alto. Por outro lado, o cálculo de margem para outras 

gerências é mais impactado por fatores como custos operacionais e logísticos.   

Ao final do processo, o controller faz uma última revisão antes de submeter 

oficialmente o relatório de vendas para a Shell Brasil. Nesse momento, segundo o 

próprio controller, há uma reunião com diversos membros do time de fianças onde há 

uma análise final do relatório. Assim a informação gerada é comparada com as três 

bases que foram insumos para o processo. Em caso de alguma inconsistência com a 

informação do relatório ou nos até no cálculos de margem, o relatório de vendas é 

rejeitado e o processo recomeça retroagindo ao “dia 1” do processo. Caso aceito, é 

submetido logo na manhã seguinte.  

 Em entrevista, o gerente de vendas e o coordenador de FitB destacam que o 

resultado final desse processo é uma planilha que possui a informação detalhada que 

cada de cada venda realizada. O relatório possui cerca de 30 colunas, contendo 

informações como: 

 Cliente; 

 Produto vendido;  

 Categoria do produto; 

 Volume vendido;  
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 Data da venda;  

 Receita bruta (moeda local e dólar) 

 Impostos (ICMS, etc) 

 Custos com logística; 

 Custos operacionais; 

 Margem (moeda local e dólar); 

 Impostos; 

 Gerência (área do negócio de lubrificantes); 

 Consultor de vendas; 

 Gerente de vendas. 

Assim, o gerente de vendas destaca que há informação necessária para saber 

o ganho que cada consultor de vendas teve em cada venda realizada, e também para 

fazer diversas análises, como por exemplo analisar os produtos que geram mais 

retorno para a empresa, analisar o impacto de uma variação de preço de um 

determinado produto na margem ou até mesmo o impacto de uma nova campanha de 

marketing.  Essa análise poderia ser feita pelos times da área comercial dias após o 

recebimento da planilha, porém não há uma forma padronizada de análise.  

 
4.4 O PROJETO DA SHELL BRASIL COM BUSINESS INTELLIGENCE 
 

Assim como os coordenadores, o controller identificou diversas falhas nesse 

processo, que poderiam comprometer a eficiência do negócio. Além dos pontos já 

destacados pelos coordenadores, ele acreditava que era necessário reestruturar o 

processo de construção do relatório de vendas, e começou a buscar inicialmente 

novas formas de automatizar essa atividade e obter mais precisão na informação.  

Segundo o gerente de vendas, havia a necessidade de receber esse relatório com 

mais frequência, visto que o intervalo de recebimento dos relatórios era de 30 dias, o 

que fazia que o time de vendas só pudesse acompanhar detalhadamente o 

atingimento de metas e seu volume de vendas após o término do mês. 

 

4.4.1 A ESCOLHA DO SOFTWARE 

Em entrevista, a coordenadora da contabilidade afirmou que sabendo da 

demanda existente por um novo modo de executar o time de finanças se reuniu com 
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o time de tecnologia da informação da empresa, buscando alguma solução para os 

problemas que eram enfrentados há anos. E o software recomendado foi o Power BI. 

Alguns membros da liderança já tinham em mente a ideia de utilizar esse software, 

visto que o analista da contabilidade já tinha experiência prévia em um projeto 

semelhante.  

Segundo o controller uma vez que o software foi escolhido, foi disponibilizado um 

treinamento de Power BI presencial de 8 semanas para alguns membros que seriam 

envolvidos diretamente na execução do projeto. O objetivo era que houvesse ao 

menos um membro de cada time com conhecimento básico ou intermediário do 

software.  

 

4.4.2 O PROJETO EM POWER BI 
 

4.4.2.1 O PLANEJAMENTO E ANÁLISE  
 

O Projeto de implementação do Power BI no processo de elaboração do relatório 

de vendas teve uma duração aproximada de cinco meses, desde seu planejamento 

até a execução. O Coordenador de FitB disponibilizou o seguinte cronograma utilizado 

que divide o projeto em quatro etapas: 

 

FIGURA 3 – CRONOGRAMA DO PROJETO 

 
Fonte: Shell 

  

Segundo os entrevistados, teve a participação de diversos membros da liderança 

de finanças e do controller. Foram divididas tarefas entre os analistas e prazos foram 

alinhados individualmente para a execução de cada tarefa. Nesse momento o objetivo 

era entender como o processo antigo funcionava e estabelecer um plano de ação. Os 
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analistas da contabilidade e FitB ficaram responsáveis pelas fases de análise e 

desenvolvimento.  

Uma vez estruturado, o projeto teve seu começo imediatamente. O processo de 

elaboração do relatório de vendas foi analisado detalhadamente pelos analistas com 

o auxílio de seus respectivos coordenadores. Inicialmente foram levantados pontos 

como as falhas do processo, especialmente envolvendo o fluxo de troca de 

informação, que segundo o analista de FitB gerava retrabalho em diversos momentos 

ao decorrer do processo. A coordenadora da contabilidade ficou surpresa ao descobrir 

que haviam algumas atividades ao decorrer do processo que estavam duplicadas, ou 

seja, haviam momentos durante a construção do relatório de vendas onde dois 

analistas estavam fazendo análises muito semelhantes, que poderiam ser feitas uma 

única só vez, sem necessidade de alocar o tempo de dois funcionários da empresa 

em sua execução.  

Para o controller essa etapa de análise foi crucial para identificar os pontos de 

melhorias e estruturar um novo processo, baseado nas premissas de excelência 

operacional estabelecidas pela Royal Dutch Shell no início do projeto global de WCF. 

Além disso, foi possível identificar algumas atividades desse processo que poderiam 

ser cortadas ou simplificadas, sem comprometer a entrega final do relatório de vendas.  

 

4.4.2.2 O DESENVOLVIMENTO EM POWER BI 
 

O desenvolvimento do processo em Power BI ficou sob responsabilidade do 

analista de FitB, visto que ele já tinha experiência prévia com a ferramenta de BI. Em 

entrevista, ele nos descreveu em detalhes como funcionou o desenvolvimento da 

ferramenta:  

1. Os dados foram obtidos através do editor de consultas, usando como 

fonte de informação planilhas de Excel localizadas no SharePoint do 

time de finanças (armazenamento em nuvem). Desta forma o Power Bi 

importa três bases que eram utilizadas no início do processo de 

construção do relatório de vendas: 
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FIGURA 4 – BASES DE DADOS DO PROCESSO 
 

 
Fonte: Shell 

 

2. As bases são importadas em formato de tabela, e o Power BI detecta 

automaticamente o tipo de informação presente em cada uma das 

colunas, e registra essa etapa conforme destacado abaixo na etapa 

aplicada “change type”, que significa mudança de tipo em português: 

 

FIGURA 5 – EDIÇÃO E FORMATAÇÃO DE DADOS NO POWER BI 

 
Fonte: Shell 

 

 Dessa forma, de acordo com Fraga (2019) a informação é editada com base 

nas primeiras 200 linhas de cada coluna podendo ser classificada em diferentes tipos. 

Nesse caso, podemos ver da esquerda para a direita as seguintes classificações 

destacadas em amarelo:  texto, data, texto e número.  

 Ao lado direito da imagem, são registradas as diversas etapas de alterações 

que o Power BI está fazendo com a base original. Como por exemplo a remoção de 

colunas e o uso de filtros para extrair somente a informação desejada. 
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Segundo o analista de FitB, nesse momento é possível limpar os dados e extrair 

somente a informação necessária para efetuar o relatório. O que pode ser 

caracterizado como data warehouse e data mining, componentes essenciais de 

qualquer sistema de BI (TURBAN et al., 2009). 

   

3. Uma vez importadas e editadas, as bases podem ser relacionadas 

através de campos em comum entre elas. Neste caso, dentro das 

diversas bases importadas, há pontos em comum entre elas. O campo 

SKU (código de registro de produto) está presente tanto no histórico de 

vendas quanto no portfólio, enquanto o campo IBM  (código de registro 

de fornecedor ou cliente) está presente na base cadastral e no histórico 

de vendas: 

 

FIGURA 6 – RELACIONAMENTO DOS DADOS 

 
Fonte: Shell 

 

 Segundo Fraga (2019), através desse relacionamento entre campos 

semelhantes, é possível criar conexões que possibilitarão o desenvolvimento de 

análises e visuais envolvendo múltiplas fontes de informação.   

 

4. Uma vez prontos os pontos citados anteriormente, é possível começar a 

criação de visuais e dashboards para que sejam usados de forma 

interativa pelo usuário: 
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FIGURA 7 – VISUAIS DESENVOLVIDOS PELO POWER BI 

 
Fonte: Shell 

 

 Na imagem acima há diversos tipos de visualizações que permitem que o 

usuário veja como está o seu desempenho de vendas ao longo do mês corrente. Para 

exemplificar, foi filtrado apenas os resultados de um único consultor de vendas. Desta 

forma, é possível acompanhar no canto superior esquerdo seu volume de vendas total 

em comparação ao seu target (ou meta de vendas) para aquele mês, e ver o 

percentual de vendas que já foi obtido, neste caso aproximadamente 54% daquilo que 

era esperado. Essa mesma visualização, permite que o consultor de vendas veja seu 

quanto do volume total representam volume premium de vendas, que se tratam de 

lubrificantes de mais qualidade, que geram uma margem melhor para a empresa. 

Seguindo o padrão anterior pode-se notar que ele superou sua meta de vendas de 

produtos premium em 15%. 

 Essa mesma visualização apresenta em seu gráfico central o volume de 

vendas que este consultor obteve ao longo de cada dia do mês, em produtos premium 

e em produtos mainstream (não premium).   

 Por fim, nesta página da visualização, no canto direito, há um mapa que onde 

esse consultor pode visualizar sua distribuição de vendas pelo território nacional. 

Onde os círculos amarelos representam produtos premium e os círculos vermelhos, 

mainstream.  

 É importante destacar a alta interatividade que o relatório possui, garantindo 

que o usuário navegue por diferentes partes das visualizações, utilizando inclusive 

técnicas como drill down, que segundo Fraga (2019), estão presentes no Power BI.  

Essas e outras funcionalidades demonstram componentes presentes em 

softwares de BI como por exemplo o BPM e o OLAP, especialmente no fácil acesso 

que esses softwares têm para acessar data warehouse para buscar informação para 
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a criação de visualizações, análises e dashboards (BARBIERI, 2011; REGINATO, 

NASCIMENTO, 2007; SILVA et al., 2016; TURBAN et al., 2009;). 

Para exemplificar um modelo de drill down e de interação de dados, foi 

selecionado um determinado cliente (através do campo IBM), e assim a técnica de 

drill down permite uma análise instantânea das vendas que a Shell fez para aquele 

cliente:  

FIGURA 8 – DRILL DOWN DE DETALHAMENTO POR PRODUTO OU CLIENTE 

 
Fonte: Shell 

 

 Neste caso, o usuário tem a informação detalhada de cada venda realizada, de 

cada produto para aquele determinado cliente (representado pelo campo IBM da 

tabela)  

 

5. Por fim, a Shell Brasil optou por fazer o compartilhamento do relatório 

em sua versão Pro, com o objetivo de restringir a informação apenas 

para alguns times da empresa: 

 

Segundo os analistas entrevistados, a publicação foi feita baseada em diversos 

perfis de acesso. Desta forma, cada usuário terá um acesso específico, determinado 
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pela liderança da empresa. Garantindo que consigam visualizar apenas determinados 

visuais, enquanto outros estariam restritos para outros perfis de acesso, que para 

Fraga (2019) e Microsoft (2019 d, 2019 e) trata-se de uma característica que está 

disponível no modelo de publicação pro do Power BI. 

Todos os membros do time de vendas e finanças terão acesso ao relatório, 

porém com perfis de acessos personalizados. Dessa forma, conseguem consultar o 

relatório publicado a qualquer momento, seja através de seus computadores ou de 

seus dispositivos móveis.  

 

4.5 RESULTADOS OBTIDOS PARA FINANÇAS 

O analista de FitB explica que após a implementação do Power BI no processo 

de construção do relatório de vendas, foram feitos testes rodando em paralelo o 

processo antigo e o novo. O processo novo foi bem simplificado, eliminando as 

diversas etapas de análise e retrabalho que existiam anteriormente, porém não houve 

qualquer inconsistência entre os relatórios, o que deu confiança para que a liderança 

de finanças abdicasse de vez do processo antigo, confiando na nova ferramenta de 

BI.  

O desenho do novo processo também foi feito com a ajuda do analista de FitB 

consegue ilustrar o processo de construção do relatório de vendas, utilizando o Power 

BI. O novo fluxo do processo funciona da seguinte forma: 

 

FIGURA 9– PROCESSO DO RELATÓRIO DE VENDAS APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO POWER BI 

 

Fonte: Shell 
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O processo de atualização dos insumos do processo foram todas migradas para 

centros de serviços da Shell, e agora são atualizados diariamente. O histórico de 

vendas e a base de cadastro ficaram sob responsabilidade do centro de serviço da 

Shell em Chennai, enquanto a atualização do portfólio foi migrada para a Shell Manila. 

Uma vez que qualquer um dos os três insumos principais do processo é atualizado 

(seja o histórico de vendas, base de cadastro ou portfólio), o Power BI refaz o processo 

inteiro. Assim, diariamente às 12:00 o relatório é refeito e publicado automaticamente. 

Garantindo que em menos de cinco minutos esteja pronto um novo relatório de 

vendas. 

Segundo o controller, o resultado obtido foi mais do que satisfatório. A 

informação que antes era mensal, agora tornou-se diária. E o processo foi 

simplificado, anulando as análises que antes eram feitas manualmente pelo time de 

finanças. 

Complementando, os coordenadores da contabilidade e FitB destacaram a 

qualidade na entrega, confidencialidade e acuracidade da informação, mínimo tempo 

investido na execução de relatórios como os principais ganhos para a área.  A 

economia de tempo foi estimada em pesquisa feita internamente com o time de 

finanças, apontando uma economia de aproximadamente 120 horas mensais de 

trabalho, o que surpreendeu a todos.  

Quando perguntados, ambos os coordenadores avaliaram bem a experiência 

com Power BI, apesar de reconhecerem certa resistência no início da implementação, 

e pretendem usar a ferramenta de BI em projetos futuros. 

Por fim, o gerente de vendas afirmou que o resultado com a implementação do 

Power BI no processo de construção do relatório de vendas foi muito além das 

expectativas. Apesar de não estarem diretamente envolvidos com o desenvolvimento 

do projeto em si, o time de vendas foi o setor que teve mais benefícios. O fato da 

informação ser gerada automaticamente pela ferramenta de BI, aumenta muito o 

poder de reação que o time de vendas pode ter caso haja alguma variação inesperada 

no volume vendido.   
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O gerente de vendas nos contou em entrevista um caso prático, onde foi 

possível ver o grande benefício que a ferramenta de BI trouxe no processo decisório 

do time de vendas. Havia um cliente da Shell Brasil que fazia há anos compras 

mensais de um determinado lubrificante, sempre na primeira semana de cada mês. A 

empresa não tinha nenhum vínculo contratual com a Shell e naquela região onde se 

situava, não haviam concorrentes diretos para o fornecimento de lubrificantes. Para 

seus consultores de venda, o ganho em ter a informação em tempo real foi imenso. 

Destacou também o ganho com a navegação nos relatórios, que utiliza os dados de 

uma forma inteligente, fornecendo informação que pode ajudar a alinhar as 

expectativas dos gerentes de venda com a estratégia traçada no médio prazo.  

Logo após a publicação da ferramenta de BI, o time de vendas estava ainda se 

acostumando com a ferramenta desenvolvida pelo time de finanças. Na terceira 

semana do mês, um consultor de vendas estava analisando os visuais de vendas de 

lubrificantes (visual apresentado na imagem 7 - visuais desenvolvidos pelo Power BI). 

e identificou certa variação em seu volume em comparação ao mês anterior. 

Utilizando o drill down para detalhar as vendas por cliente (conforme a FIGURA 

8 – DRILL DOWN DE DETALHAMENTO POR PRODUTO OU CLIENTE), identificou 

que aquele cliente que comprava regularmente com a Shell não fazia pedidos desde 

o mês anterior. Esse consultor entrou em contato com o cliente e descobriu que ele 

havia recebido uma amostra grátis de lubrificantes de uma concorrente da Shell, e já 

estava negociando um contrato de fornecimento com essa empresa.  

O consultor entrou em contato com seu gerente relatando o ocorrido, e 

traçaram uma estratégia para reconquistar o cliente. Ao mesmo tempo, o time de 

suporte a vendas começou a estudar a atuação do concorrente na região, que até 

então era desconhecida. O resultado dessa pesquisa realizada pelo time de suporte 

a vendas apontou que a concorrente estava efetivamente entrando naquela região, e 

em breve poderia captar novos clientes.  

Por fim, foi possível reconquistar o cliente através de um contrato proposto pelo 

gerente de vendas com duração de 12 meses.  Além disso, outros consultores foram 

alertados e agendaram visitas a clientes daquela região. Dessa forma a Shell 



 
 

40 
 

 

conseguiu agir rapidamente a entrada da concorrente na região, sofrendo poucos 

impactos com a situação.   

  

5 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Retomando questões que guiaram esse trabalho, após apresentarmos 

conceitos teóricos de gestão da informação e do conhecimento, e explicarmos o 

Business Intelligence de acordo com a abordagem de diversos autores, bem como 

detalhar seus diversos componentes, introduzimos a nova ferramenta desenvolvida 

pela Microsoft, o Power BI.  

Após o anuncio de uma reestruturação global, conhecida como World Class 

Finance, a Shell Brasil passou por mudanças em sua estrutura e seus processos 

internos. O que fez com que diversas atividades fossem migradas para fora do país, 

enquanto outras sofressem aprimoramentos.  

Pudemos vivenciar de perto a experiência do uso e implementação do Business 

Intelligence na Shell Brasil. O Power BI foi o software escolhido pela liderança da 

empresa para ser usado em um projeto de automação de um relatório mensal, que 

era crucial para a empresa.  

No início do projeto houve certa resistência por parte de alguns membros da 

liderança com o uso da nova ferramenta, visto que até então era desconhecida para 

a maior parte dos funcionários envolvidos no projeto.  

Após o treinamento e a fase de testes do relatório a situação foi revertida, e os 

resultados esperados foram obtidos, surpreendendo as expectativas dos 

entrevistados. Considerando a etapa mais operacional da elaboração do relatório de 

vendas em si, houve um grande ganho de tempo com a automação do processo. Além 

disso a ferramenta desenvolvida mostrou-se muito eficaz e dinâmica, fornecendo 

informação necessária para auxiliar o time de  vendas da Shell Brasil em sua tomada 

de decisão. 

Assim podemos concluir que apesar de ter sido lançado recentemente, O 

Power BI se demostrou ser uma ferramenta de Business Intelligence completa, que 

possui os principais componentes de um software de BI listados por Turban et al. 

(2009) e outros autores.  
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Através da experiência da Shell podemos ver que o Power BI possibilita uma a 

gestão da informação melhor, permitindo que os gestores tenham acesso a diversos 

artifícios de análise da informação que influenciam diretamente na tomada de decisão. 

Dentre eles, se destacando a criação de visuais  com alta interatividade  e a realização 

de análises drill down. Os resultados obtidos com o Power BI foram satisfatórios, 

representando um grande ganho a automatização do processo de construção do 

relatório de vendas. 
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