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RESUMO 
 
 

BUSINESS INTELLINGE: VANTAGENS DE SUA APLICAÇÃO RESUMO Atualmente o 
mercado competitivo cria nas empresas a necessidade de dois fatores vitais para que 
alcancem vantagens competitivas: velocidade nas respostas e reações rápidas em relação as 
demandas e oportunidades existentes no mercado, e a inovação no atendimento de seus 
clientes na criação de novos produtos ou serviços. Junto com essa necessidade, é possível 
ainda perceber o grande volume de dados gerados pelos mais diversos sistemas que 
compõem um modelo de negócio. Dados, que se trabalhados corretamente podem se tornar 
informações valiosas e capazes de auxiliar as empresas nas tomadas de decisões, 
possibilitando-lhes vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Dentro deste 
cenário cria-se a necessidade de sistemas de informação que possibilitem o apoio a tomada de 
decisão, gerando informações que permitem a adequação ou até mesmo a formulação de 
estratégias. Para que ocorra a transformação de dados gerados por sistemas transacionais em 
informações relevantes ao modelo de negócio, fornecendo respostas rápidas e precisas 
oferecendo suporte a tomada de decisão, faz se necessária a utilização de tecnologias 
conhecidas como Inteligência de Negócios (Business Intelligence (BI) do inglês). Partindo da 
ideia de que a informação e o conhecimento são as matérias-primas para a sobrevivência de 
um negócio, e a utilização adequada dos recursos de BI pode ser o diferencial competitivo de 
uma empresa, o presente estudo tem o objetivo de identificar as vantagens proporcionadas 
pela utilização do BI nos mais diversos tipos de negócio por meio de pesquisas de dados 
secundários. Um dos itens que compõem a estrutura básica de um sistema de BI é o Data 
Warehouse, que pode ser considerado um banco de dados destinado a sistemas de apoio a 
decisão, no qual os dados são armazenados em estruturas lógicas dimensionais, possibilitando 
a análise multidimensional por meio de técnicas e ferramentas de análise de dados. Mediante o 
estudo realizado, depreende-se que para um bom funcionamento de uma estrutura de BI é 
preciso, inicialmente, antes mesmo da sua implantação, uma mudança da cultura da empresa, 
somente com uma boa comunicação entre o setor de tecnologia da informação (TI) e os 
setores estratégicos é possível garantir uma boa modelagem e implementação desses 
sistemas. A decisão da utilização de um sistema de BI acontece quando se detecta a 
necessidade de se obter respostas mais rápidas a respeito do mercado em que se está 
inserido e as variáveis que influem diretamente em seu negócio. Por meio desta pesquisa foi 
possível perceber que as vantagens proporcionadas pela utilização de BI podem ser diferentes 
de acordo com o negócio e os objetivos da empresa, porém, de uma forma genérica, os 
sistemas de BI proporcionam diversos benefícios como controle de receitas e despesas, que 
facilita a identificação de pontos de perda e faturamento por meio de dados históricos, fornece 
previsão de vendas ou faturamento para determinado período, dando a possibilidade da 
empresa preparar-se para o cenário possível; velocidade na análise de informações e 
flexibilidade, através de mecanismos e técnicas que fornecem informações relevantes de forma 
rápida e modelável de acordo com a necessidade da empresa, ao contrário de sistemas 
transacionais que exibem relatórios predefinidos que, em muitos dos casos, não atende as 
necessidades dos gestores; planejar e simular com segurança, a partir de uma análise 
multidimensional e o cruzamento de dados internos com dados externos pode-se obter 
diferentes cenários ao qual o negócio está sujeito com um alto nível de assertividade; e suporte 
a decisão, permitindo que os gestores formulem estratégias mais aderentes ao mercado e que 
se tornem proativos, antevendo situações mercadológicas aos quais estão sujeitos. Palavras-
chave: Business intelligence (BI), Informação, Dados.  


