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RESUMO 

O desenvolvimento tecnológico focado na produção de informações tem gerado um 
volume de dados que não permite mais  seu armazenamento em arquivos físicos ou 
mesmo em discos rígidos projetados para computadores pessoais. Com isso, faz-se 
necessária uma metodologia aliada a tecnologias que permitam processar, 
armazenar e analisar uma grande massa de dados. Neste diapasão é apresentado o 
Business Intelligence, com suas ferramentas confiáveis e eficientes. Seu objetivo é 
subsidiar o tomador de decisões com análises tão complexas quanto se queira, 
potencializando negócios e alavancando as projeções de organizações. Originado 
no ambiente militar como forma de prever os resultados das decisões tomadas, com 
o barateamento e desenvolvimento de meios informacionais, acabou por se 
estabelecer e permitir estudos focados exclusivamente em organizações. Suas 
aplicações são variadas, existindo diversos exemplos de sucesso para comparação 
e análise de sua real viabilidade. 

Palavras-chaves: business intelligence, data warehouse e data mining. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The technological development focused on the production of information has gener-
ated a volume of data that no longer allows its storage in physical files or even in 
hard disks designed for personal computers. Therefore, a methodology allied to 
technologies is necessary that allow to process, store and analyze a large mass of 
data. In this setting the Business Intelligence is presented, with its reliable and effi-
cient tools. Its purpose is to support the decision maker with analyzes as complex as 
desired, by leveraging business and leveraging the organizations' projections. Origi-
nated in the military environment as a way to predict the results of the decisions tak-
en, it was eventually established and allowed studies focused exclusively on organi-
zations due to the lowering of costs and development of informational media,. Their 
applications are varied, with several examples of success for comparison and analy-
sis of their real viability. 

Key words: business intelligence, data warehouse and data mining. 
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1 INTRODUÇÃO 

O cenário atual pede atenção constante nas mudanças econômicas e 

tecnológicas que acontecem com frequência, de forma rápida e inesperada, 

tornando a atividade empresarial cada vez mais complexa e menos previsível. Os 

cenários de negócios são afetados de diferentes formas, exigem um planejamento 

mais adequado, bem como uma resposta mais rápida, algo que só é possível com 

uma disponibilidade de informações relevantes.  

Devido à necessidade de rápido acesso a essas informações estamos 

criando uma grande dependência em relação à infraestrutura tecnológica que 

possibilita o gerenciamento deste volume de dados. 

Nesse meio, o administrador imediato pode unir sua experiência no 

negócio com informações provenientes de ferramentas tecnológicas que ajudam na 

tomada de decisão. Essas informações são tratadas genericamente como Sistema 

de Informações (SI).  

Gonçalves (s.d.) define Sistema de Informações como todo e qualquer 

sistema que manipula e gera dados, sejam eles por meio tecnológico ou não 

abrangendo pessoas, máquinas, métodos para coletar, recuperar, processar, 

armazenar e distribuir informações com a finalidade de facilitar a parte gestora da 

empresa no processo decisório.  

O processo de coleta e reunião de dados via Sistemas de Informação 

pode gerar uma grande quantidade de dados, o que acaba por dificultar o seu 

tratamento. Entretanto algumas ferramentas e metodologias auxiliam na 

interpretação dessa massa informacional, as quais se denominam Business 

Intelligence (BI) 

Novato (2014) define em seu trabalho que o termo B.I. é o conjunto de 

teorias, metodologias, processos, estruturas e tecnologias que transformam uma 

grande quantidade de dados brutos em informação útil para dar apoio as diversas 

áreas que estão ligadas diretamente a tomada de decisão. 
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Portanto, Business Intelligence tem como objetivo apoiar toda e qualquer 

tomada de decisão, ou seja, é um sistema de suporte a tomada de decisão. 

Passaremos a abordar no presente trabalho a origem do termo Business 

Intelligence, bem como sua evolução e arquitetura atual. Em seguida trataremos no 

capítulo 3 das principais ferramentas e tecnologias envolvidas. O capitulo 4 é 

dedicado a exemplos de sucesso após a implementação de BI em algumas 

empresas. O trabalho é concluído com a indicação das vantagens na implantação de 

BI, além de sinalizar as pretensões de trabalhos futuros, tanto práticos quanto 

teóricos.   
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2 ORIGEM CONCEITUAL 

 Business Intelligence (BI) engloba várias frentes de uma organização, 

apoiando no processo de tomada de decisão em busca de vantagens competitivas. 

Consiste em uma inteligência aplicada aos negócios. Oferece o apoio as decisões 

de forma eficiente, por meio da obtenção de dados (APPLY SOLUTIONS, 2007). A 

empresa Know Solutions (s.d.) explica que esses dados são captados de diversos 

sistemas diferentes e modelados em um banco de dados possibilitando a montagem 

de consultas complexas a fim de responder questões estratégicas para a 

organização. 

 

Figura 1: Business Intelligence no processo de tomada de decisão. 
Fonte: https://www.oficinadanet.com.br/post/13153-o-que-e-business-intelligence 

Em linhas gerais, e de forma sucinta, a coleta dos dados dos diversos 

sistemas da empresa é realizada através de ETL (Extract, Transform and Load), 

criando o Data Warehouse, um banco de dados próprio para sistemas de apoio a 

decisão, que contém dados históricos, derivados de diversas fontes diferentes, cujas 

estruturas possibilitam a exploração por ferramentas analíticas.  
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 A Know Solutions aborda em seu sítio na internet (s.d.) que devido ao 

grande volume de dados armazenados no Data Warehouse se faz necessária a 

aplicação de tecnologia denominada Data Mining ou Mineração de Dados, a qual é 

muito eficiente e possibilita a busca de padrões consistentes para detectar 

relacionamentos e novos grupos de dados a serem mapeados e estudados para 

extração de informações privilegiadas. 

Baseado no Data Warehouse são gerados relatórios detalhados, para 

clarear o cenário da organização.  

 

Figura 2: Ferramentas e etapas de Business Intelligence. 
Fonte: https://www.oficinadanet.com.br/post/13153-o-que-e-business-intelligence 

 

Caso o Data Warehouse seja de uma área, setor ou departamento, o 

mesmo é denominado Data Mart (APPLY SOLUTIONS, 2007), que tem os mesmos 



 21 

mecanismos e ideais do Data Warehouse, reunindo apenas uma visão mais restrita 

em determinado assunto. 

Essas tecnologias serão definidas e detalhadas em um capítulo 

específico, mas já se faz necessária a noção de que, apesar de Business 

Intelligence possuir suas metodologias, acaba sendo configurado e implementado de 

acordo com os objetivos e visões da organização.  

Agora passaremos ao estudo da origem do termo, visando entender a 

demanda existente quando de sua criação, o que permitirá a melhor compreensão 

da importância e da necessidade de sua utilização no meio empresarial. 

2.1 HISTÓRIA DE BUSINESS INTELLIGENCE 

Não há como compreendermos corretamente a importância de Business 

Intelligence sem analisarmos a origem do termo e das metodologias e ferramentas 

de fato empregadas, isso porque não se trata apenas de uma aplicação ou solução 

tecnológica para ser utilizada em um problema específico. Como veremos a diante, a 

estratégia por trás de BI, se bem dimensionada, configurada e implementada, pode 

definir o futuro de toda uma linha de produção, determinando a viabilidade de todo 

um negócio. Assim, passaremos a uma análise mais profunda da origem de 

Business Intelligence. 

2.1.1 O que se entende por “inteligência” 

Não obstante o termo “inteligência” ou intelligence seja muito referenciado 

nas mais diversas áreas do conhecimento humano, das Ciências Humanas às 

Econômicas e Exatas, muito debate ainda paira sobre o seu uso. Se buscarmos a 

etimologia da palavra, veremos que podemos dividi-la em “inter” = entre, e “legere” = 

eleger. Ou seja, a tradução da sua expressão em latim nos informa que inteligência 

está relacionada ao fato de saber quais são as decisões que devem ser tomadas, 
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entre as mais interessantes possíveis. Esta lógica pressupõe que a razão de ser da 

inteligência é ajudar alguém, ou alguma organização, a realizar as melhores 

escolhas, e no caso específico das organizações, de forma a contribuir para que 

consigam alcançar seus objetivos estratégicos, anteriormente traçados. 

Em termos institucionais e organizacionais, foi dentro dos aparatos 

coercitivos estatais que a atividade de inteligência começou a se consolidar, a partir 

de processos específicos, enquanto ferramenta subsidiária para a tomada de 

decisão. Em termos históricos, a maioria dos países de grande porte do cenário 

internacional já possuía órgãos de inteligência até o fim da década de 1940 (França, 

Inglaterra, Estados Unidos, União Soviética, China etc.) Não obstante esta 

consolidação institucional na emergência da Guerra Fria, a emergência de um 

debate acadêmico sobre a atividade de inteligência veio, sobretudo, após uma série 

de fracassos internacionais envolvendo os Estados Unidos, tais como as Crises de 

Cuba, de Berlim, Guerra da Indochina, e de escândalos internos, a exemplo das 

denúncias de espionagem doméstica do FBI e da crise de Watergate envolvendo o 

presidente Richard Nixon.  

Estes eventos estimularam um debate civil, bem como uma tentativa de 

estabelecimento de controle congressual sobre as grandes agências de inteligência. 

Este debate ainda se manteve de forma muito incipiente, na medida em que o 

acelerado processo de modernização tecnológica ocorrido nos anos de 1970 e 1980 

relativizou a capacidade dos comitês congressuais e do âmbito acadêmico de 

estabelecerem e efetivar algum controle sobre a atividade de inteligência exercida 

pelos poderes executivos. Segundo Cepik (2003, p.11), foi apenas com o colapso da 

União Soviética e o fim da Guerra Fria que surgiu um debate muito mais amplo 

sobre a atividade de inteligência propriamente dita e como o avanço da tecnologia 

permitiu que ela extrapolasse de várias formas a função exclusivamente coercitiva, 

enquanto prerrogativa do Estado. 

No ápice desta discussão, podemos identificar o debate entre Jennifer 

Sims (1995) e Abram Shulsky (1991). Em meados da década de 1990, Jennifer Sims 

afirmou que inteligência não estaria envolvida apenas com o segredo (cuja restrição 

colocaria a atividade de inteligência sob controle exclusivo do Estado, quem regula o 

acesso à informação e as credenciais de acesso) e que quaisquer tipos de 

informações coletadas para o processo de decisão seriam inteligência. Em sua con-
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cepção, “intelligence is best defined as information collected, organized, or analyzed 

on behalf of the actors or decision makers. Such information include technical data, 

trends, rumors, pictures, or hardware.” (SIMS, 1995, p.04)  

De acordo com Sims, seria a organização particular do material coletado 

que se destina a auxiliar as tomadas de decisão que transformaria simples recortes 

de jornais em produto de inteligência: 

A pile of newspapers on a decision makers desk does not constitute intelli-
gence. Even a set of clippings of those newspapers, organized by subject 
matter, is not intelligence. A subject clips, selected expressly for the needs of 
the decision makers, is intelligence. (SIMS, 1995, p.05) 

Esta definição implicaria, necessariamente, que toda informação 

analisada para auxiliar uma tomada de decisões seria um produto de inteligência, 

desde uma pesquisa empresarial com fins de saber a aceitação de um produto no 

mercado até o desenvolvimento de submarinos a propulsão nuclear desenvolvidos 

na China. Consequentemente, qualquer organismo ou instituição poderia ser 

considerado um serviço de inteligência em potencial. 

Em contrapartida à posição de Sims, tem-se a definição de Abram 

Shulsky. Este autor restringe a área de atuação da atividade de inteligência e a 

vincula à sua forma de organização, ao segredo, e à competição entre estados. Na 

nova dinâmica político-econômica mundial, extremamente marcada pela 

competitividade, o conhecimento e sua proteção se tornam fatores essenciais para 

assegurar aos Estados a sua sobrevivência. O fim da Guerra Fria e a rapidez da 

circulação da informação provocada pelo advento da globalização determinaram 

novas áreas de interesse a serem protegidas. Mudou-se a concepção sobre 

segurança nacional e, consequentemente, os interesses a serem resguardados.  

Desta forma, de acordo com Shulsky, uma vez que o governo tem que 

estar todo o tempo processando informações, é justamente o segredo e a 

necessidade de proteção que definem o que deve e o que não deve ser considerado 

um produto de inteligência. Outro aspecto a ser considerado em sua definição é a 

competição entre os estados. A inteligência tem um caráter conflitivo e se encontra 

entre a diplomacia e a guerra. Para o autor é extremamente importante focar o 

caráter conflitivo desta atividade, uma vez que lida com obtenção e negação de 

informações. 
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Intelligence comprises the collection and analysis of intelligence information 

– information relevant to the formulation and implementation of governmen-

tal national security policy (...) Therefore, intelligence as an activity may be 

defined as that component of the struggle between adversaries that deals 

primarily with information. (SHULSKY, 1991, p.02) 

Segundo o autor, o terceiro aspecto a ser observado, é que um governo 

precisa organizar e estruturar mecanismos para prover alguns tipos específicos de 

informação. O que importa é saber o que são estes mecanismos estruturados pelo 

governo e o que eles identificam como inteligência. Trata-se de observar o fenômeno 

para o qual o termo inteligência é aplicado “Intelligence refers to information relevant 

to a governments formulating and implementing policy to further its national security 

interests and to deal with threats to those interests from actual or potential adver-

saries.” (SHULSKY, 1991, p.02) 

São informações que estão normalmente relacionadas com assuntos 

militares, tais como plano de ação dos adversários, atividades diplomáticas e 

intenções, bem como as informações sobre inteligência. Ainda podem ser 

considerados inteligência, mesmo que o governo adversário não faça questão de 

proteger, assuntos que envolvam informações sobre casos políticos internos, 

desenvolvimento social, assim como estatísticas demográficas e econômicas. 

Longe de propormos uma solução definitiva para este debate se 

inteligência é ou não uma função exclusiva de Estado, o que fugiria completamente 

do escopo deste trabalho, trouxemos esta discussão à tona apenas no sentido de 

deixarmos claro que estamos cientes que ainda que o termo inteligência seja 

utilizado em vários campos do setor não governamental este debate é passível de 

conflitos. Para nós interessa conciliar os debates de Sims e Shulsky pois, ao definir 

que inteligência é o que as organizações fazem para otimizar seus processos de 

decisão, obedecidos determinados procedimentos metodológicos (as ações e 

estratégias que elas desenvolvem e implementam), fica muito mais prático 

estabelecer o que deve e o que não deve ser considerado inteligência. A inteligência 

neste caso não é definida como um conceito, mas é definido a partir do seu contexto 

organizacional. 
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2.1.2 Perspectiva Histórica 

Indícios do desenvolvimento de uma das vertentes que compõem a 

inteligência, a espionagem, remontam a tempos antigos, conforme nos apontam 

alguns trechos da própria Bíblia Sagrada. No Velho Testamento Deus ordena a 

Moisés que cada uma das Tribos de Moisés envie um espião à Terra de Canaã, no 

sentido de se contribuir para a conquista da Terra Prometida (Livro Números). Outro 

trabalho antigo é o clássico A Arte da Guerra (Ping-fa), de Sun Tzu, escrito no século 

IV a.c., o qual destina um espaço específico para destacar a relevância da 

espionagem na busca da vitória na guerra. Sun Tzu destaca a importância do 

conhecimento de um comandante sobre suas próprias forças e do seu inimigo, das 

vantagens produzidas em função do conhecimento dos planos do inimigo, do seu 

terreno, do ânimo de suas tropas e das suas capacidades de movimentação, entre 

outros fatores (Tzu, 2000).  

Mas a inteligência enquanto uma atividade permanente e separada 

organizacionalmente surge a partir do século XIX, enquanto especialização de três 

processos distintos: da diplomacia, da guerra e da repressão.  

O período de consolidação do Estado moderno, sobretudo entre os 

séculos XVI e XVII, ensejou a criação de órgãos diplomáticos permanentes. Estes 

órgãos serviam para a representação e a negociação dos interesses coletivos das 

unidades políticas e para a obtenção e comunicação de informações. Foi em 1573 

que a Rainha Isabel I atribuiu ao seu secretário de estado, Sir Francis Walsingham, 

a função de controlar o que seria chamado de “the intelligence”. Naquele momento o 

termo implicava tanto a provisão de informações extraordinárias sobre as potências 

inimigas, quanto estava relacionado ao suprimento regular de notícias sobre o que 

ocorria nas outras unidades políticas. A obtenção de informações realizadas pelos 

embaixadores, por meio de todos os recursos disponíveis, o que incluía a 

espionagem e o controle sobre uma rede de agentes, sobreviveria à República de 

Cromwell e à própria Revolução Gloriosa, evidenciando a necessidade da atividade 

de inteligência como essencial à afirmação da autoridade do Estado  (BRANDÃO, 

2016).  
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Ainda não havia um processo de institucionalidade de órgãos 

responsáveis pela execução destas funções. Em 1782 foi realizada na Inglaterra 

uma divisão das funções de Secretário de Estado em área interna, Home Office, e 

em área externa, Foreign Office, que se reproduziria enquanto modelo de 

desdobramento organizacional que ensejaria a criação dos serviços especializados 

de inteligência, formados a partir da segunda metade do século XIX. A diferença 

destes órgãos com os que foram institucionalizados a partir da segunda metade do 

século XX refere-se, sobretudo, à escala e a dimensão das atividades empreendidas 

pelos serviços de inteligência contemporâneos. 

Os atuais serviços de inteligência também se constituem enquanto 

resultado de uma evolução das estratégias militares. Desde o fim do século XIX 

houve uma mudança do status de guerra, durante o processo de afirmação e 

expansão dos estados nacionais. O aperfeiçoamento das armas pelos exércitos, o 

uso das ferrovias, o desenvolvimento dos telégrafos, o envolvimento de grandes 

exércitos e grandes territórios, entre outros fatores, aumentou o número de 

estratégias possíveis, fazendo com que a vitória passasse a depender, cada vez 

mais, de uma rápida capacidade de comando e de concentração de forças. Para 

tanto, foram criados staffs permanentes nos exércitos, posteriormente nas marinhas, 

responsáveis por apoiar o planejamento e servir de suporte de informações que 

pudessem auxiliar os comandos na tomada de decisão e controle. 

Paralelamente à institucionalização da inteligência no âmbito da guerra 

houve, em termos de segurança interna, sua especialização no campo policial e 

repressivo, quando surgiram as polícias secretas que tinham a função de evitar as 

revoluções populares, a exemplo da Revolução Francesa. Anteriormente os serviços 

de inteligência eram conhecidos pela denominação de serviços secretos, cuja 

denominação surgiu na Europa em pleno processo de afirmação do estado 

moderno. 

Já na segunda metade do século XX, o medo de uma revolução popular 

nos moldes da Revolução Francesa foi substituído pelo medo do comunismo, tensão 

que perduraria durante toda a Guerra Fria. Neste processo foram criados vários 

departamentos criminais de investigação, que começaram a recorrer ao uso das 

técnicas científicas para os problemas de detecção, apreensão, vigilância e 

armazenamento de informações sobre populações criminosas. O crescimento 
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internacional das organizações de segurança e o medo da espionagem estrangeira 

ainda levaram os países a desenvolver suas agências de contraespionagem. As 

grandes potências ocidentais passaram, a partir de então, a exportar homens, 

métodos e técnicas para o chamado Terceiro Mundo, no sentido de conter as 

possibilidades de expansão da influência soviética no mundo, visando assegurar 

seus interesses políticos e econômicos.   

O século XX foi fundamental para o processo de especialização e 

verticalização dos serviços de inteligência. Os anos de 1940 marcaram uma 

mudança no status da atividade de inteligência, que passou a se organizar e se 

institucionalizar, tornando constante o processo de coleta e análises de informações. 

A atividade de inteligência, enquanto instituição permanente, promoveria uma maior 

racionalização da ação governamental, afastando-a da conduta ideológica.  

O crescimento destas organizações também acompanhou a explosão 

tecnológica ocorrida no período pós-guerra. Para auxiliar a coleta de informação 

surgiram as agências especializadas em sinais, imagens, criptografia, entre outros, 

que começam a produzir informações em grande escala e adotaram uma lógica 

completamente diferente da lógica adotada durante o século XIX (BRANDÃO, 2010, 

p. 28-32).  

Com o fim da Guerra Fria e o processo de transição democrática 

vivenciado por países latino-americanos, africanos, asiáticos e até mesmo europeus, 

a exemplo de Portugal e Espanha, houve uma onda de reformulação dos serviços 

de inteligência impulsionados, sobretudo, pelo Poder Executivo. Com algumas 

exceções, estes países mantiveram aspectos essenciais da Doutrina de Segurança 

Nacional, permitindo a manutenção de altos graus de autonomia e uma destacada 

ênfase nos aspectos de vigilância interna. 

Os atentados de 11 de setembro de 2001, ocorridos nos Estados Unidos, 

impulsionaram uma revisão de prioridades nos serviços de inteligência ocidentais. 

Tiveram que adaptar-se às mudanças de cenários, engendradas pelos novos tipos 

de ameaça, não só o terrorismo ligado a movimentos extremistas religiosos, como o 

crescimento do narcotráfico e todas as suas implicações, assim como às novas 

configurações do poder mundial, que saiu de uma estrutura de poder bipolar, para 

uma configuração marcada pela emergência de potências regionais. 
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Neste cenário os serviços de inteligência se converteram em um 

instrumento de Estado ainda mais necessário. A lista de justificativas apresentadas 

pelos governos e pelos próprios serviços para a sua existência é cada vez maior, 

incluindo, entre outros, o interesse de outros países em produzir bomba atômica, 

movimentos terroristas, a produção e o tráfico de drogas; o crime organizado, os 

fluxos migratórios massivos e ilegais, a proliferação de armas leves, o contrabando, 

a lavagem de dinheiro, a guerra informacional, a bioespionagem, a espionagem 

industrial, a espionagem econômica e as pretensões expansionistas. 

Ainda que os fenômenos “Fim da Guerra Fria” e “11 de setembro” tenham 

produzido impactos completamente distintos sobre a reforma dos sistemas de 

inteligência (o primeiro demandava redução de gastos na área de inteligência e 

maior necessidade de controle, enquanto o segundo mais investimento, mais 

eficácia e menor necessidade de controle), eles evidenciaram um fenômeno comum: 

a mudança nos parâmetros e expectativas sobre a guerra e a emergência das 

“novas ameaças” do século XXI, as duas faces do que tem sido chamado de 

conflitos assimétricos. 

Feita esta abordagem histórica do que se entende propriamente como 

atividade de inteligência e seu desenvolvimento institucional, em termos competitivos 

entre estados (claro que em sua maioria realizados em razão de interesses 

econômicos), procuraremos compreender a trajetória do chamado Business 

Intellince, inclusive em contraponto ao que é entendido no Brasil como Inteligência 

Empresarial. A exaustiva abordagem histórica apresentada procurou ir além da 

citação generalizada e equivocada de que Business Intelligence teria sua gênese na 

ordem dada pela Rainha Elizabeth ao filósofo Francis Bacon, para inventar um 

sistema dinâmico de informação, e não a ordem dada pela Rainha Isabel I ao Sir 

Francis Walsingham, para criar algo que ainda estaria longe do que pode ser 

entendido por Business Intelligence. Tal erro pode ser identificado inclusive no 

clássico A inteligência econômica, de Yves-Michel Marti (Instituto Piaget, 2000). 

Dentro de uma discussão mais clássica sobre a gênese do termo 

Business Intelligence, vários autores fazem referência à expressão utilizada por 

Richard Millar Devens em 1865, ao narrar o processo sobre como o bancário Sir 

Henry Firnese lucrou, ao obter informações a respeito de cenários da época, antes 

de seus concorrentes, e a partir dela, tomar atitudes. Neste caso ele definiu o 
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conceito como “a habilidade de coletar informações, recuperá-las e agir 

assertivamente” (GOOD DATA, 2016). Esta citação pode ser encontrada no livro 

“Cyclopaedia of Commercial and Business Anecdotes”. 

O termo voltaria com vigor praticamente um século depois. Em 1958 um 

pesquisador da IBM (Hans Peter Luhn) propôs um novo entendimento para a 

expressão. Segundo Luhn, BI implicaria “a habilidade de perceber as inter-relações 

dos fatos presentes, para ajudar a guiar à objetivos desejados” (GOOD DATA, 

2016). Vale destacar que a retomada da discussão conceitual ocorre em função dos 

avanços tecnológicos engendrados sobretudo em função das disputas econômicas e 

militares existentes durante a Guerra Fria. Ou seja, a partir dos avanços tecnológicos 

produzidos pelos estados, foi possível promover uma migração deste conhecimento 

desenvolvido e aplicado pelos estados, no setor privado. A inteligência privada 

ocorre paralelamente ao avanço da inteligência estatal. A própria criação da internet 

ocorreu no ano de 1969, por meio da criação de um modem, do tamanho de um 

refrigerador, que seria a base da ARPAnet (Advanced Research Projects Agency 

Network), responsável por interconectar as várias bases militares distribuídas pelo 

solo americano. 

Ainda nos anos de 1960 as informações eram reunidas de modo 

integrado, organizadas por meio de softwares que estabeleciam os dados a partir de 

estruturas rígidas e hierárquicas. Os dados eram reunidos em blocos fechados, o 

que inviabilizava ganhos no que dizia respeito à sua capacidade de auxiliar a 

tomada de decisões. Trata-se do período em que cartões eram perfurados e as 

linguagens de programação tais como COBOL, FORTRAN e ASSEMBLY eram 

utilizadas comumente. O computador ainda não era percebido como uma realidade 

factível para a maioria das empresas no mundo (SILVA, 2010, p.16).  

O impulso do Business Intelligence ocorre justamente a partir da redução 

do tamanho dos computadores e da ampliação de sua utilização nos anos de 1970 e 

1980, ainda muito distante do que seria sua popularização ocorrida a partir dos 90. 

Seriam nestes anos que surgiriam as formas de armazenamento de grandes dados, 

tais como DASD (Direct Access Storage Device) e SGBD (Sistema Gerenciador de 

Dados), estas seriam duas importantes siglas cujo significado principal era o de 

estabelecer uma única fonte de dados para todo o processamento (NEXTG, 2007), 

também seria o período que as primeiras empresas passariam a propor soluções de 
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BI. Partindo destas premissas, o computador passou a ser visto como um 

“coordenador/organizador” central para distribuir a atividade da empresa, sendo seu 

banco de dados eleito como recurso básico para assegurar a vantagem competitiva 

no mercado. 

Foi justamente no ano de 1989 que Howard Dresner, futuro analista do 

Gartner (empresa de consultoria na área de tecnologia) definiu BI como “Conceitos e 

métodos para melhorar a tomada de decisão de negócios, usando como apoio 

sistemas baseados em dados” (GOOD DATA, 2016). Este é um dos conceitos mais 

próximos do que se entende ainda hoje por BI, pois já traz implícito o processo 

racional de coleta, organização, análise, compartilhamento de monitoramento de 

dados para subsidiar o processo decisório. Foi neste momento também, que ocorreu 

uma grande evolução nas linguagens de programação. 

No começo da década de 1990 as grandes empresas, apesar de já 

contarem com centros de informações e possuir capacidade de armazenamento de 

grande quantidade de dados, ainda possuíam pouca capacidade de acessar estas 

informações de modo sistemático e ágil. Foi quando se produziu uma revolução no 

setor de tecnologia da informação, com a criação de softwares que possibilitavam 

acesso mais preciso às informações. Exemplo claro é a criação do Data Warehouse 

no começo da década. 

A partir de então foi possível produzir e acessar uma quantidade 

gigantesca de dados que permitisse aos Sistemas de Gestão Empresarial consultar 

as bases de dados e gerar relatórios corporativos, a partir da tecnologia client/server, 

generalizando a utilização desta ferramenta no mundo comercial. BI se consolidou 

como ferramenta estratégica no suporte do processo de vendas, atendimento ao 

cliente, recursos humanos, finanças etc. 

Por fim, dentro desta revisão conceitual, destaca-se que no Brasil ainda 

existe uma confusão/diferença conceitual no que diz respeito ao entendimento sobre 

Business Intelligence. Embora o termo Inteligência Empresarial possa parecer, à 

primeira vista, uma simples tradução para o português da expressão Business 

Intelligence (BI), esta conclusão nem sempre é verdadeira. Na realidade, pesquisa 

realizada por Renato Matheus e Fernando Parreiras, junto ao Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais 

(MATHEUS & PARREIRAS, 2004) demonstra que os termos são as vezes 
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entendidos em trabalhos acadêmicos como tradução, as vezes são entendidos como 

complementares do ponto de apoio à tomada de decisão nas organizações (BI 

também pode ser traduzida como Inteligência de Negócios). As expressões 

inteligência empresarial e Business Intelligence têm usos diferentes no Brasil. 

Quando são entendidas de forma complementares, isto implica, segundo o resultado 

das análises dos autores, que a inteligência empresarial enfatiza questões 

organizacionais, restando para BI, as questões tecnológicas. Ou seja, BI seria 

suporte para Inteligência Empresarial. Considerando a literatura pertinente, esta 

interpretação seria bem distinta à análise estadunidense, que interpretaria BI como o 

conjunto de instrumentos que torna a empresa mais competitiva.  

Vale destacar que o estudo identifica que a expressão inteligência 

competitiva é muito mais utilizada no Brasil, em relação ao termo inteligência 

empresarial, mas que ambos são utilizados como sinônimos no país. Ou seja, as 

expressões Business Intelligence e inteligência empresarial tem usos diferentes, 

mas são complementares no Brasil (MATHEUS & PARREIRAS, 2004). 

2.2 EVOLUÇÃO 

A partir do entendimento da demanda que deu originou Business 

Intelligence, passamos a analisar como tem sido sua evolução no período recente. 

Já abordamos o aprimoramento tecnológico que vivenciamos em meados da década 

de 1970. Nessa década, após a potencialização da forma de armazenamento e da 

maneira de se acessar os dados armazenados, o que naturalmente possibilitou 

maior facilidade para a manipulação de dados, deu-se o desenvolvimento do EIS, 

(Executive Information Systems) aplicação que auxilia na tomada de decisão.  

Primak (2009) define EIS como um software que têm como principal 

objetivo fornecer informações empresariais a partir de uma base de dados comuns 

da empresa. É uma ótima ferramenta de consulta às bases de dados das funções 

administrativas para a análise e apresentação de informações de forma simples e 

amigável. 
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 Em seu livro “Decisões com B.I.” Primak (2008) reforça a importância da 

evolução de linguagens como PASCAL e CLIPPER para o fortalecimento do 

Business Intelligence, que também credita a criação do termo a empresa Gartner 

Group. Entretanto, o aumento de confiabilidade só vem com o processo de melhoria 

e evolução do EIS, no ano de 1996, quando os setores corporativos começam 

efetivamente a implementar e trabalhar com BI. 

Após os anos 2000 o termo Bussiness Intelligence inicia seu processo de 

popularização e deixa de ser exclusividade de grandes empresas, passando a ser 

estudado e avaliado de forma exaustiva no meio acadêmico (SERAIN, 2007). BI 

passa a reunir uma gama de metodologias e de ferramentas, como o próprio EIS, 

soluções DSS (Decision Support Systems), planilhas eletrônicas, ferramentas OLAP, 

geradores dinâmicos de consultas, entre outras. 

Atualmente as ferramentas de Business Intelligence apoiam diretamente 

os setores estratégicos das empresas com análises de tendências de mercado, 

alterações comportamentais dos clientes e suas preferências, bem como de 

condições mercadológicas. 

Por fim temos que os sistemas de Business Intelligence se transformaram 

em examinadores de grandes quantidades de dados, retirando as informações 

relevantes e transformando-as em dados estratégicos para o auxílio a tomada de 

decisões. 

A título de exemplo, observamos abaixo um dashboard que apresenta a 

informação selecionada e processada no auxílio a tomada de decisão. 
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Figura 3: Aumento dos resultados pela implantação de BI. 
Fonte: https://www.klipfolio.com/resources/dashboard-examples/sales 

 

3 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE B.I. 

Passaremos a conceituar e explicar as principais tecnologias e 

ferramentas que compõe as soluções de BI. Ao final do capítulo apresentaremos um 

exemplo de implementação de algumas dessas ferramentas, ou seja, uma possível 

arquitetura de BI. 

3.1 ETL (EXTRACT, TRANSFORM AND LOAD) 

Em uma tradução literal ETL significa extração, transformação e 

carregamento de dados. Como o próprio nome diz esse é o processo de extração de 

dados de diferentes fontes (sistemas transacionais, facebook, excel, txt, entre 

outros). A maior parte desses dados são desestruturados e necessitam de 
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processamento adicional para serem inseridos e armazenados adequadamente. Ou 

seja, para serem armazenados os dados precisam ser padronizados e convertidos 

em tipos específicos, além de passarem por uma etapa de “limpeza”, na qual é 

retirado conteúdo considerado desnecessário. Em seguida os dados, já tratados, 

poderão ser carregados, ou armazenados em um Data Warehouse (ou Data Mart) 

(ELIAS, 201? c). 

Com isso podemos concluir que o processo ETL possui três etapas bem 

definidas, quais sejam: Extração, Transformação e Carga. As etapas confirmam sua 

nomenclatura e a tradução literal.  

O processo ETL deve ser claro e objetivo para mostrar quais informações 

serão relevantes e farão parte do grupo de dados que alimentará o Data Warehouse.   

Elias (201? c) explicita de forma simplificada as etapas que fazem parte do 

processo.  A figura a seguir sintetiza o processo e suas fases. 

 

   

 

Figura 4: Fases do ETL. 
Fonte: (ELIAS, 201?c) 

 

 O processo ETL é o elo entre a fonte de dados e o Data Warehouse, 

motivo pelo qual se faz necessária a configuração criteriosa das ferramentas 

utilizadas nesse processo.  
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3.2 DATA WAREHOUSE 

Com o crescente aumento do tráfego de informações por sistemas digitais 

e a necessidade das empresas de controlar essas informações, as tecnologias de 

armazenamento e recuperação de dados tende a se desenvolver de forma 

exponencial. As empresas que possuem capacidade de armazenar e acessar essas 

informações adequadamente acabam adquirindo vantagens econômicas e 

financeiras em relação às demais. 

Data Warehouse pode ser traduzido, literalmente, como armazém de 

dados. Consiste em uma metodologia para acomodar, de maneira sintética, em um 

Banco de Dados, grande volume de informações de uma determinada organização 

(SANTOS, 201?). No Data Warehouse, utiliza-se modelagem dimensional de modo 

que as consultas e análises fiquem mais ágeis, oferecendo um suporte a tomada de 

decisão para os gestores da organização. 

Um dos princípios do Data Warehouse é promover a integração de dados 

de diferentes fontes, sejam elas, internas ou externas em uma estrutura única, 

possibilitando uma melhor análise por parte dos analistas, gerentes e executivos. 

Após essa integração, sistemas OLAP e ferramentas de Data Mining, são capazes 

de realizar análises sofisticadas e personalizadas subsidiando a formação de 

inteligência e conhecimento sobre assuntos determinados. 

Pode-se concluir que o Data Warehouse é uma solução tecnológica que 

envolve uma coleção de dados organizados por assunto, que estão integrados, não 

são voláteis (não sofrem exclusões acidentais), são históricos e cujo propósito 

primordial é fornecer suporte à tomada de decisão (PUC MINAS, 200?). 

O Data Warehouse se tornou a base dos sistemas de apoio a decisão, 

devido à grande capacidade de armazenamento e agilidade nas respostas às 

demandas. 
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Figura 5: Data Warehouse – fontes e clientes. 
Fonte: http://ossakinfotech.com/business-intelligence-and-data-warehousing/ 

 

 

 

3.3 DATA MART 

Com o armazenamento crescente de informações as organizações 

passaram a necessitar de compartimentação de informações classificadas. Com isso 

foram desenvolvidos modelos de Data Warehouse com subdivisões, os Data Marts. 

Assim, um Data Mart é um pequeno Data Warehouse, ou seja, um pequeno 

armazenamento de dados, que fornece suporte à decisão com base em assuntos 

específicos (OFICINA DE SISTEMAS, 20??). 

As tecnologias utilizadas tanto no Data Mart quanto no Data Warehouse 

são iguais, o que difere um do outro é a o volume de dados carregados e a 

complexidade das cargas utilizadas para se armazenar as informações. A grande 
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diferença ocorre pelo fato de o Data Mart abordar apenas um departamento da 

organização e o Data Warehouse abordar a organização como um todo  (OFICINA 

DE SISTEMAS, 20??). 

 

Figura 6: Data Mart. 
Fonte: http://tecspace.com.br/paginas/artigo/tec003.htm 

 

3.4 OLAP (ONLINE ANALYTICAL PROCESSING) 

OLAP é uma tecnologia de processamento que permite que o usuário 

final (analista de negócios, gerentes e executivos) acesse o Data Warehouse ou 

Data Mart de maneira interativa, rápida, consistente e de forma clara e objetiva, tudo 

através de interfaces próprias e configuradas de acordo com o nível de 

conhecimento do usuário (RIBEIRO, 2011). 

A tecnologia OLAP e o Data Warehouse são companheiros de atuam de 

forma conjunta, pois enquanto um armazena grandes volumes de informações, o 

outro permite que o usuário recupere esses dados de forma organizada e útil para a 

tomada de decisão, permitindo inclusive a análises dinâmicas e multidimensionais. 

3.5 DATA MINING 

Com o passar do tempo observamos que os volumes de dados 

armazenados são substanciais e algumas informações passavam despercebidas 
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nas análises convencionais, com isso o Data Mining também conhecido por sua 

simples tradução (mineração de dados) ganhou espaço nas organizações. 

Data Mining ou mineração de dados é um processo próprio para explorar 

grandes volumes de dados na busca de padrões, correlações, anomalias, entre 

outros (BLINK, 200?). Esse processo tem três etapas bem definidas, são elas: 

Exploração, definição de modelos ou padrões e validação (GIMENES, 200?). As 

ferramentas que utilizam a tecnologia de Data Mining, diferem das ferramentas 

OLAP, pois elas não aguardam iteração do usuário para retornar informações, elas 

buscam automaticamente anomalias, relacionamento, padrões, etc. 

Podemos falar que as ferramentas de Data Mining exploram os dados, 

encontram possíveis impasses ou oportunidades camufladas nos relacionamentos 

dos dados, e então informam o comportamento dos negócios, solicitando o mínimo 

de intervenção do usuário. Desta forma o usuário pode passar a utilizar seu tempo 

para aumentar o seu conhecimento, produzindo mais vantagens competitivas para 

as organizações. 

3.6 ARQUITETURA DE BI 

Após abordarmos as principais tecnologias e ferramentas que compõem 

BI, iremos propor uma arquitetura que, com seu auxílio, potencialize a tomada de 

decisões dentro de uma organização. 

 A arquitetura de Business Intelligence une uma gama de ferramentas de 

exploração, integração e geração de relatórios para análise de dados, com propósito 

de gerar informações úteis que serão utilizadas pelos gestores da organização, no 

suporte a tomada de decisão (ELIAS, 201?a). 

O objetivo da arquitetura de Business Intelligence é possibilitar o acesso 

interativo aos dados, permitir a manipulação desses dados e conceder aos gestores 

a capacidade de realizar análises mais adequadas ao negócio da organização. 

Como abordado anteriormente, o Business Intelligence não tem uma 

única arquitetura, ou seja, para cada caso utilizaremos uma configuração para atingir 

o resultado esperado. Nos basearemos no modelo proposto por Elias no sítio da 
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internet “Entendendo a arquitetura do Business Intelligence (BI)”. O modelo possui 

três fases, são elas: a origem dos dados, consolidação e o processo decisório.  

 

 

Figura 7: Arquitetura de BI. 
Fonte: (ELIAS, 201?b) 

Essas fases são interligadas por diversas tecnologias de Business 

Intelligence que variam de acordo com a necessidade e opção do arquiteto da 

solução. 

Inicialmente temos a origem dos dados, local de onde são retiradas as 

informações cruas. Os dados são provenientes de sistemas diversos, planilhas 

excel, arquivos de texto (txt), entre outros.  

Posteriormente atingimos a fase de consolidação. Para chegar nessa 

etapa passamos por um processo ETL, padronizando e carregando os dados em um 

Data Warehouse.  

Para atingirmos nosso foco, partimos para a última etapa, denominada 

processo decisório, nesta fase vamos utilizar tanto a tecnologia OLAP quanto e Data 

Mining, com o propósito de obter relatórios e informações estruturados para tomada 

de decisão, assim possibilitamos uma personalização do usuário final, através da 

OLAP, sem que padrões incialmente desconhecidos, mas potencialmente 

importantes, sejam perdidos, através do Data Mining. 
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A figura abaixo retrata o modelo utilizado com as tecnologias e 

ferramentas citadas. 

 

 

Figura 8: Implantação de arquitetura de BI. 
Fonte: (ELIAS, 201?a) 

 

Por mais simples que seja o desenho da arquitetura do Business 

Intelligence, ele é extremamente importante para as organizações, podendo 

determinar o sucesso ou não de determinadas operações da organização, seja pela 

coleta, tratamento ou armazenamento incorreto de uma informação ou pela 

interpretação errônea de um padrão encontrado. 

A seguir serão citados alguns casos que comprovam a importância da 

utilização correta do Business Intelligence. 

4 EXEMPLOS DE IMPLANTAÇÃO DE BI 

O mercado e as tendências de consumo têm mudado rapidamente e as 

empresas devem se adaptar aos novos cenários impostos pela sociedade. Para que 

isso seja possível, as organizações precisam ter um processo de tomada de decisão 
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eficiente. Este fato faz a informação se tornar um dos itens mais valiosos de uma 

empresa, tanto que alguns historiadores já falam que a sociedade já conformou uma 

no era: a era informacional.  

A estratégia que vem sendo utilizada para a obtenção de informações 

com qualidades é a implantação de um sistema de Business Intelligence, com a 

ideia de gerar conhecimentos relevantes para a tomada de decisão.  

Neste capítulo citaremos alguns casos de sucesso com a implantação de 

um sistema de Business Intelligence. 

4.1 BRASIL TELECOM 

Cielo aborda em seu trabalho (s.d.) o caso de sucesso da Brasil Telecom, 

o qual é um tanto quanto curioso. Como em toda empresa grande as gerências 

sentiam a necessidade de obter informações gerencias, de maneira ágil, intuitiva, 

histórica e de fácil acesso. Mas nesse caso, tudo era bem complexo, os sistemas 

rodavam em Mainframe, bancos DB2 e Adabas, aumentando ainda mais a 

necessidade de recuperação dessas informações. Por conta da dificuldade em se 

extrair informações analíticas para as gerências da Brasil Telecom, decidiu-se que a 

melhor maneira de tornar essas informações mais acessíveis aos gestores seria a 

implantação de sistema de Business Intelligence, com um ambiente estruturado de 

forma analítica próprio para atender a demanda dos gestores da organização. 

 Após essa decisão, iniciaram a construção de diversos Data Mart, um 

para cada gerência estratégica. Passado algum tempo os Data Mart viraram febre 

dentro da empresa, cada área queria o seu. Com o aumento das implantações, 

começaram a surgir algumas dificuldades como a falta de padrões nos bancos de 

dados, e o fato de alguns Data Mart buscarem as mesmas informações em lugares 

diferentes. Devido a esses problemas iniciaram um movimento para a construção de 

um Data Warehouse corporativo sendo possível atender às demandas 

informacionais e analíticas de todos os Data Mart. 

A criação e implantação do Data Warehouse facilitou o acesso às 

informações, com certa agilidade e segurança. A experiência foi publicada no jornal 
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Gazeta Mercantil do dia 19/11/2001, apontando um aumento na receita da Brasil 

Telecom de cerca de 21% em relação ao período anterior a implantação do Data 

Warehouse. 

Esse caso de sucesso da brasil telecom é curioso, pois após a 

implementação de diversos Data Mart, conseguiram identificar problemas a tempo 

para substituí-los com um Data Warehouse com mais robustez. 

4.2 BANCO DA PATAGÔNIA 

Outro caso de sucesso, retratado por Guimarães (2016) é a do Banco da 

Patagônia que, mesmo após a fusão com o Sudameris, teve como principal 

benefício a possibilidade de manter o detalhamento das informações dos clientes, 

mesmo com a estrutura muito maior. Segundo José Luiz Neve, gerente de 

planejamento e controle de gestão da instituição “tínhamos um modelo de dados 

próprio que não era muito eficiente, mas era eficaz”. 

Após a fusão decidiu-se por adotar soluções de BI. Foi necessário um 

investimento de US$ 200 mil e seis meses para implantação onde tudo foi feito de 

uma vez. O trabalho final foi satisfatório, a instituição financeira conseguiu reunir 

informações detalhadas dos 600 mil clientes – como dados demográficos e 

socioeconômicos, além de perfis comportamentais, como uso de caixa eletrônico, 

internet banking, pontualidade de pagamentos e hábitos e lugares de compras. O 

retorno do investimento foi apurado em um ano. 

4.3 SELEÇÃO ALEMÃ 

Guimarães (2016) ainda aborda em seu trabalho um caso de sucesso que 

vale a pena ser citado. Trata-se da solução adotada pela federação Alemã de 

futebol, que consistiu em captar todos os dados relacionados com os jogadores e as 
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partidas já realizadas, em especial dos potenciais adversários. Foram armazenados 

e analisados, por exemplo, o tempo de corrida, o número de passes, o 

comportamento de individual de cada jogador, o comportamento do grupo, entre 

outras. Dessa massa de dados foi possível se extrair relatórios e análises, que 

subsidiavam as decisões da comissão técnica.  

De posse desse conhecimento o time da Alemanha conseguia focar no 

ponto fraco do oponente. O resultado foi tão interessante que o time foi campeão do 

mundo de 2014. 

4.4 FOCO NO CLIENTE 

Primak trabalha em sua obra “Decisões com B.I. (Business Intelligence)”  

a importância de se implementar um sistema de Business Intelligence em empresas 

que possuem como foco o atendimento ao cliente. Primak trabalhou com clientes de 

50 empresas, realizando 4 perguntas principais que visavam avaliar a satisfação dos 

clientes em determinadas situações antes e após a implantação de BI. 

Abaixo reproduzimos os resultados dessa pesquisa. 

1. Está satisfeito com as políticas de tratamento individual? 

 
Antes B.I. Após B.I. 

Ótimo 38 78 

Bom 40 20 

Razoável 10 2 

Péssimo 12 0 
Tabela 1: Resultado da pesquisa de satisfação relativa a pergunta 1. 

Fonte: PRIMAK, 2008 (modificado) 
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Gráfico 1: Resultado da pesquisa de satisfação relativa a pergunta 1. 
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Fonte: PRIMAK, 2008 (modificado) 

 

2. Nossos produtos e serviços estão sendo bem aceitos pelo mercado 

consumidor? 

 
Antes B.I. Após B.I. 

Ótimo 49 84 

Bom 35 12 

Razoável 8 4 

Péssimo 8 0 
Tabela 2: Resultado da pesquisa de satisfação relativa a pergunta 2. 

Fonte: PRIMAK, 2008 (modificado) 
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Gráfico 2: Resultado da pesquisa de satisfação relativa a pergunta 2. 
Fonte: PRIMAK, 2008 (modificado) 

3. O tempo de atendimento aos novos prospects reduziu? 

 
Antes B.I. Após B.I. 

Ótimo 15 57 

Bom 47 40 

Razoável 22 2 

Péssimo 16 1 
Tabela 3: Resultado da pesquisa de satisfação relativa a pergunta 3. 

Fonte: PRIMAK, 2008 (modificado) 
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Gráfico 3: Resultado da pesquisa de satisfação relativa a pergunta 3. 
Fonte: PRIMAK, 2008 (modificado) 
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4. O tempo de resposta de resposta para questionamentos de clientes 

está dentro prazo?   

 
Antes B.I. Após B.I. 

Ótimo 13 69 

Bom 65 25 

Razoável 16 6 

Péssimo 6 0 
Tabela 4: Resultado da pesquisa de satisfação relativa a pergunta 4. 

Fonte: PRIMAK, 2008 (modificado) 
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Gráfico 4: Resultado da pesquisa de satisfação relativa a pergunta 4. 
Fonte: PRIMAK, 2008 (modificado) 

 

Os resultados são interessantes por quantificarem a vantagem da 

implantação de BI em organizações que possuem como foco o atendimento ao 

cliente. 

Com esses casos de sucesso é possível observar a importância da 

implantação de um sistema de Business Intelligence dentro de uma organização, a 

fim de torna-la mais rentável e competitiva face a concorrência, independente da 

área ou setor de atuação desta organização. 
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CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

  

O desenvolvimento tecnológico voltado para a produção de informações 

tem gerado um crescimento exponencial do volume de dados produzidos pela 

sociedade, não possibilitando o armazenamento deste em arquivos físicos ou 

mesmo em discos rígidos projetados para computadores pessoais. 

Essa nova realidade pode representar tanto um problema quanto uma 

oportunidade. O diferencial será o foco a ser dado a essa realidade. Esse volume 

excessivamente grande representa uma dificuldade para seu armazenamento e 

manipulação sendo necessário o dispêndio de tecnologias e equipamentos robustos 

para tal.  

Entretanto, caso se adote uma metodologia que permita um 

armazenamento a um custo acessível e com a possibilidade de processar e analisar 

esses dados criando-se padrões e análises baseadas nessa massa informacional, 

esse problema se torna uma oportunidade única de se conhecer e prever tendências 

de indivíduos, seja em grupo ou não. 

Com esse foco e a proposta de resolver esse dilema, o Business 

Intelligence permitiu um ganho de qualidade nas análises empresariais, 

possibilitando decisões mais acertadas que permitem a redução de custos e o 

aumento das receitas. 

O trabalho teve como proposta apresentar o Business Intelligence, 

analisando a sua origem, que permite entendermos a demanda que existia antes de 

sua criação e possibilita uma avaliação de seus reais benefícios. Em seguida o 

trabalho abordou as principais tecnologias que compõem a solução, finalizando com 

a publicação de resultados práticos obtidos após a implementação do Business 

Intelligence. 

Os quatro casos reais que foram trabalhados no capítulo final não deixam 

dúvidas com relação à viabilidade e robustez das soluções de BI, mostrando ainda o 

quão ecléticas são suas possibilidades de empregabilidade, obtendo sucesso em 

empresas de atendimento ao público, empresa de telecomunicação, um banco e por 

fim o sucesso da seleção alemã de futebol que passou a conhecer melhor seus 

adversários e focou o jogo no ponto fraco desses. 
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A conclusão do trabalho nos leva a mais perguntas como quais as 

ferramentas comerciais com melhor custo benefício que podem atender a empresas 

de pequeno, médio e grande porte. Ou até mesmo a viabilidade, temporal e 

financeira, de se desenvolver ferramenta própria para aplicação em um nicho 

empresarial específico. Essas perguntas serão foco de estudos futuros, os quais 

passarão a ter um foco mais empresarial e prático, com o fito de se potencializar 

decisões em um setor específico da economia, seja logística, alimentação ou até 

educação.  

Por fim, espera-se que o presente trabalho fomente e desperte o interesse 

de novos pesquisadores pelo tema, possibilitando a geração de uma inteligência 

comum que venha a facilitar a resolução de problemas nas mais diversas áreas da 

sociedade. 
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