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“In God we trust, all others must bring data.” 

(William Edwards Deming)  



 

RESUMO 

 

 

Em um mundo corporativo competitivo e globalizado, as empresas 

necessitam de planejamento e controle eficazes, em níveis estratégico e tático, bem 

como tomar decisões com agilidade, pautadas em informações consistentes e 

confiáveis, garantindo rumos seguros para a perpetuação do negócio. Para isso, 

precisam conhecer cada vez mais seus pontos fortes e fracos, seu mercado de 

atuação, seus clientes e concorrência, ou seja, todo o ambiente que as envolvem. 

Isto somente será alcançado através do domínio e da correta utilização das 

informações que as permeiam. Este trabalho demonstra a relação entre a 

implantação de uma Central de Informações Gerenciais (CIG) e as vantagens 

competitivas, nos aspectos de gestão, propondo, então, um roteiro a ser seguido 

para a implantação desta central em uma empresa. O objeto final é determinar um 

framework e seus checklists para implantação de uma CIG. A fim de facilitar a 

visualização do processo completo, a implantação está dividida em etapas, cada 

uma contendo suas fases e pontos a serem trabalhados bem como o detalhamento 

as necessidades. Para finalizar este trabalho, nos apêndices serão propostos 

modelos de gestão para algumas áreas donas de processos. 

 

Palavras-chave: Gestão, Informação, Controle, Indicadores, Decisão. 

  



 

ABSTRACT 

 

 

In a competitive and globalized business world, companies need effective 

planning and control, at strategic and tactical levels. Also, make decisions quickly, 

guided by consistent and reliable information, ensuring safe routes to perpetuate the 

business. For this, they need to increase their knowledge about their strengths and 

weaknesses, about their market, about their customers and competition, i.e., the 

entire environment that involves it. This will only be achieved through the domain and 

the correct use of information that permeates a company. This study demonstrates 

the relationship between the implementation of a Management Information Center 

(MIC) and competitive advantages, in the aspects of management, for a company. 

Then, propose a roadmap to be followed to implement the MIC in company. The final 

object is to define a framework and its checklists to an implantation of an MIC. To 

facilitate the view of the whole process, the implementation is divided into stages, 

each one containing its phases and points to be worked as well as the detailed 

needs. To complete this work, the appendices will propose management models for 

some areas, owner of processes. 

 

Keywords: Management, Information, Control, Indicators, Decision. 
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1 INTRODUÇÃO 

O mundo moderno está globalizado e este fenômeno atinge todos os setores 

da sociedade, afetando e gerando um novo cenário no mercado de atuação das 

empresas: o mundo todo passa a ser um potencial cliente e todas as empresas 

passam a ser potenciais concorrentes. Com isso, as empresas são obrigadas, cada 

vez mais, a buscarem soluções práticas e dinâmicas para sua sobrevivência neste 

cenário. Assim, impulsionar o crescimento através da satisfação de seus clientes, de 

serem vistas como referência em seus ramos de atuação e consequentemente 

alcançarem os tão sonhados resultados financeiros. 

Uma das principais mudanças deste mundo moderno e globalizado é o 

avanço tecnológico, que introduziu no dia-a-dia da humanidade a utilização dos 

computadores e da internet, gerando uma dependência tamanha em todos que não 

é mais possível imaginar como viver sem eles. Naturalmente, este avanço alcançou 

as empresas, pois estas são formadas por pessoas que praticam seus costumes 

diários no ambiente corporativo.  

Atualmente, com potenciais clientes espalhados pelo mundo inteiro, não seria 

possível realizar negócios sem a utilização dos meios eletrônicos e sistemas de 

computador, o que acarreta o nascimento de um fenômeno mundial que podemos 

chamar de “tempestade de informações”. 

Tratando-se da internet, todas as possíveis e imagináveis que a inteligência 

humana é capaz de produzir. Porém, o que dizer das informações contidas nos 

bancos de dados das empresas, provenientes dos softwares que fazem os controles 

internos de seus processos, das transações comerciais entre elas e seus 

fornecedores, clientes, sistema financeiro, órgãos governamentais, dentre tantos 

outros. Com um pouco de reflexão, é possível perceber a quantidade de dados que 

transitam nas empresas em todo o mundo a cada minuto, hora, dia. 

A primeira grande pergunta é: vale a pena investir recursos humanos e 

financeiros para organizar esta quantidade enorme de dados que são geradas e 

arquivadas pelas empresas? A resposta foi sim, pois hoje todas as empresas de 

classe mundial de excelência pagam grandes quantias financeiras para a 

implantação dos chamados sistemas de ERP (Enterprise Resource Planning - 

Planejamento de Recursos Empresariais), cujo principal objetivo é organizar tudo 

isso de forma a dinamizar os processos. 



 
Fica claro que, com a implantação deste conceito de ERP, o desempenho dos 

processos das empresas aumentou enormemente e hoje estão mais controlados e 

eficazes, permitindo a uma empresa firmar-se de maneira mais sólida no mercado 

em que atua. Porém, o foco deste sistema ainda é interno, ou seja, diz tudo sobre o 

processo, mas de forma fracionada. Assim, surgiu a segunda pergunta, e esta talvez 

a mais importante: Questiona-se se estes dados poderiam ser utilizados a ponto de 

gerar uma vantagem competitiva no mercado a ponto de se sobressair em relação 

aos seus concorrentes. Novamente, a resposta foi sim. Então, surgiram os projetos 

de Business Intelligence, termo criado por Howard Dresner em 1989, cujo principal 

objetivo é filtrar os dados internos e do mercado, criando as informações realmente 

necessárias para alavancar um diferencial perante os concorrentes. Sun Tzu, em a 

Arte da Guerra, salientou a importância de coletar e analisar informações. Ele 

afirmava que para ser bem-sucedido na guerra, o general deve ter pleno 

conhecimento de suas próprias forças e fraquezas, assim como total conhecimento 

das forças e fraquezas do inimigo. A falta de qualquer uma delas pode resultar na 

derrota. 

Por tudo isso, faz-se necessária a gestão destas informações. Para que haja 

uma gestão efetiva deve haver um gestor designado, que neste caso será o dono do 

Processo de Informações Gerenciais. Então, surgiram nas empresas as Centrais de 

Informações (CIG), áreas dedicadas integralmente a processar e gerir informações 

estratégicas, a fim de auxiliar a tomada de decisão. 

A grande maioria das empresas já entendeu que informação é poder, mas 

saber utilizá-la de uma forma que agregue valor ao negócio ainda é um desafio que 

muitas estão buscando aperfeiçoar e outras ainda encontram-se no processo inicial 

de aprendizado. A informação é útil para comunicar a uma empresa o desempenho 

das suas operações atuais, para estimar suas operações futuras e fazer estratégias 

em relação ao seu funcionamento, além de abrir novas perspectivas. A habilidade 

para entender, digerir, analisar e filtrar informações é a chave do sucesso para 

qualquer profissional, em qualquer setor. 

Nesse novo impulso gerencial, as empresas e seus gestores compreendem 

que, ao realizar um controle adequado de seus processos, avaliando as tendências 

do cenário global, podem ultrapassar as barreiras de apenas resultados eficientes, e 

chegar a patamares elevados no mercado, com diferencial competitivo e resultados 

eficazes.  



 
A Central de Informações Gerenciais tem papel fundamental nesse cenário, 

pois fornece informações adequadas ao corpo decisório da empresa. Porém, para 

ser eficaz nesta decisão é preciso que essa área esteja bem estruturada, sendo 

suportada por profissionais capacitados e por uma base de dados organizada e 

robusta, a fim de gerar informações consistentes e precisas. Para que tudo isso seja 

atingido, vários itens devem ser identificados, considerados e implantados em uma 

sequência lógica.  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Criar um roteiro de implantação de uma Central de Informações Gerenciais 

para uma empresa. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Descrever a importância de um CIG para uma empresa; 

b) Apresentar modelos existentes para implantação de um CIG em uma 

empresa; 

c) Detalhar o roteiro proposto para a implantação de um CIG em uma empresa; 

d) Verificar a aplicabilidade do roteiro proposto em empresas de diferentes 

portes. 

  



 
2 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada na condução deste trabalho consistiu, primeiramente, 

na pesquisa bibliográfica em livros, materiais acadêmicos e revistas especializadas 

sobre o assunto. Os autores do presente trabalho também expuserem seus próprios 

conhecimentos, provenientes de experiências profissionais passadas ou atuais, 

relacionadas ao tema. 

Após esta primeira fase de levantamento teórico, houveram encontros para 

debates entre os autores com o objetivo de consolidar e encadear logicamente todos 

os temas levantados, visando a criação interna para responder ao objetivo geral e 

aos objetivos específicos deste trabalho. 

Como coleta de dados em campo foram realizadas entrevistas, buscando 

verificar a aplicabilidade das questões pontuadas no referencial teórico e 

desenvolvimento, com representantes de empresas de três tipos distintos, cujas 

definições, específica para este trabalho, são: 

a)  Empresas de Grande Porte: indústria com faturamento de R$ 30 bilhões ao 

ano e quadro de pessoal de 110.000 (cento e dez mil) funcionários; 

b) Empresa de Médio Porte: indústria com faturamento de R$ 850 milhões ao 

ano e quadro de pessoal de 2.500 (dois mil e quinhentos) funcionários; 

c) Empresa de Pequeno Porte: indústria com faturamento de R$ 230 milhões ao 

ano e quadro de pessoal de 650 (seiscentos e cinquenta) funcionários.  



 
3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 DADOS, INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO 

No atual contexto da economia global, em que as empresas estão interligadas 

mundialmente e sujeitas a interferências externas, Gomes e Braga (2002, p.19) 

afirmam que é necessário “antecipar-se às mudanças, enxergar as oportunidades, 

observar com olhos críticos o panorama socioeconômico” e para realizar isso é 

preciso monitorar “permanentemente o fluxo de informações de negócios que 

envolvem a empresa”. 

As empresas que estiverem atentas a essa nova realidade, observando que 

as mudanças estão em um ritmo cada vez mais acelerado, certamente estarão com 

uma vantagem competitiva significante.  Nesse contexto as informações se tornam 

rapidamente obsoletas e as estratégias empresariais que hoje podem ser as 

melhores, amanhã estarão desatualizadas, impondo novas atitudes à sociedade e 

às organizações. O Sistema de Informações Gerenciais vem contribuir e aperfeiçoar 

o processo decisório no mundo corporativo, fornecendo informação adequada, no 

tempo certo e na qualidade esperada. Oliveira (2011, p. 6) define que sistema é: “um 

conjunto de partes interagentes e interdependentes que, conjuntamente, formam um 

todo unitário com determinado objetivo e efetuam determinada função” e que 

“Sistema de Informações Gerenciais é o processo de transformação de dados em 

informações que são utilizadas na estrutura decisória da empresa, proporcionando, 

ainda, a sustentação administrativa para otimizar os resultados esperados.”  

Podemos perceber que o autor trata de dois termos bem claros, dados e 

informação, e é válido ressaltar que há uma diferença significativa entre eles. 

Segundo Oliveira (2011, p. 22) “Dado é qualquer elemento identificado em sua forma 

bruta que, por si só não conduz a uma compreensão de determinado fato ou 

situação. Informação é o dado trabalhado que permite ao executivo tomar decisões”.  

Oliveira cita alguns exemplos de dados em uma empresa, como a quantidade 

de produção, custos de matérias-primas, números de empregados. Enquanto que a 

informação é o resultado da análise desses dados, ou seja, capacidade de 

produção, custo de venda do produto, produtividade dos funcionários, entre outros, 

ou seja, realmente o foco deve ser nas informações, os dados são insumos para ela. 

Davenport e Prusak (1998) demonstram de forma simplificada a diferença 

entre dado, informação e conhecimento, conforme tabela 1: 



 

 

Tabela 1 – Definições de Dados, Informação e Conhecimento. 
Fonte: DAVENPORT; PRUSAK,1998, p.18 

 

Entretanto, a ênfase maior deve ser dada ao termo informação: 

Informação, além do mais, é um termo que envolve todos os três, além de 
servir como conexão entre os dados brutos e o conhecimento que se pode 
eventualmente obter. (DAVEPORT; PRUSAK, 1988, p.18).  

3.1.1 Informação e a sua Importância 

Tarapanoff (2001, p. 111) deixa explícita a importância da informação para as 

organizações, que se não é o recurso mais importante, é pelo menos “um dos 

recursos cuja gestão e aproveitamento estão diretamente relacionados ao sucesso 

desejado” e é considerada “como um fator estruturante e um instrumento de gestão” 

e conclui que uma “gestão efetiva de uma organização requer a percepção objetiva 

e precisa dos valores da informação e do sistema de informação”. 

A autora define que a informação é um bem, e por isso “também pode e deve 

ser gerenciada” e complementa afirmando que a informação “é a base da 

administração dos recursos de informação, que consiste na visão integrada de todos 

os recursos envolvidos no ciclo de informação, isto inclui a informação propriamente 

dita (conteúdo), os recursos tecnológicos e também recursos humanos” 

(TARAPANOFF; 2001, p. 44). 

Em função da importância da organização da informação, Beal (2004) 

classifica-a da seguinte forma: 

a) Informações estruturadas: seguem um padrão já definido, como, por exemplo, 

um formulário com os campos preenchidos; 

b) Informações não estruturadas: não seguem um padrão definido, como por 

exemplo, um artigo de uma revista. 



 
Da mesma forma, Freitas et al (1997) coloca que a informação formal é 

aquela que circula entre as organizações, bem como pelos canais convencionais 

desta mesma organização, tendo como característica a boa estruturação. As 

informações informais não possuem nenhum caráter oficial e, ao contrário da formal, 

apresentam-se de maneira bastante desestruturada. A diferença dos requisitos de 

informações, principalmente entre os níveis estratégicos e operacionais, é 

apresentada na figura abaixo: 

 

Figura 1 – Diferenças da Informações Estratégicas e Operacionais 
Fonte: GORRY; MORTON apud FREITAS et al, 1997, p.30 

 

Oliveira (2011, p. 22) considera que “o valor da informação está associado ao 

seu uso final. Sua qualificação evidencia-se a medida que possibilita a redução do 

grau de incerteza quando da tomada de decisão pelo seu gestor, permitindo 

melhoria na qualidade das decisões”. 

Oliveira (2011, p.6) trata de dois termos bem claros, dados e informação, e é 

válido ressaltar que há uma diferença significativa entre eles. Segundo o autor, dado 

é qualquer elemento identificado em sua forma bruta que, por si só não conduz a 

uma compreensão de determinado fato ou situação. Informação é o dado trabalhado 

que permite ao executivo tomar decisões. 

Oliveira cita também alguns exemplos de dados em uma empresa, como a 

quantidade de produção, custos de matérias-primas, números de empregados, 

enquanto que a informação é o resultado da análise desses dados, ou seja, 

capacidade de produção, custo de venda do produto, produtividade dos funcionários, 

entre outros. 



 
3.1.2 Conceito de BI – Business Intelligence 

Em função da extrema importância do tema e da demanda do mercado, surge 

o conceito de BI – Business Intelligence, que segundo Barbieri “está na sua essência 

relacionado com formas alternativas de tratamento de informações” (BARBIERI: 

2001, p. 34) e que também deve ser “entendido como a utilização de variadas fontes 

de informação para se definir estratégias de competitividade nos negócios da 

empresa” (BARBIERI: 2001, p. 35). 

O termo BI foi cunhado pelo Gaertner Group em meados da década de 1990. 

Contudo, o conceito iniciou muito antes, com suas raízes nos sistemas de geração 

de relatórios SIG dos anos 1970. Durante esse período, os sistemas de geração de 

relatórios eram estatísticos, bidimensionais e não possuíam recursos de análise. No 

início dos anos 1980, surgiu o conceito de sistemas de informações executivas 

(EIS). Esse conceito expandiu o suporte computadorizado aos gerentes e executivos 

de nível mais elevado. Alguns dos recursos introduzidos foram sistemas de geração 

de relatórios dinâmicos multidimensionais, prognósticos e previsões, análise de 

tendências, detalhamento, acesso a status e fatores críticos de sucesso. Esses 

recursos apareceram em dezenas de produtos comerciais até o meio da década de 

1990. Depois, os mesmos recursos e alguns recursos novos apareceram sob o 

nome BI. Hoje, se reconhece que todas as informações de que os executivos 

necessitam podem estar em um bom sistema de informações empresariais baseado 

em BI. Assim, o conceito original de Sistemas de Informações Executivas foi 

transformado em BI. Em 2005, os sistemas de BI começaram a incluir o recurso de 

inteligência artificial, bem como recursos poderosos de análise. 

3.1.3 Inteligência Competitiva 

Business Intelligence não se relaciona somente com o ambiente interno da 

organização, há também a análise do ambiente externo, chamada de Inteligência 

Competitiva. Segundo Gomes e Braga (2002, p. 21) ele surgiu a partir da “prática do 

monitoramento do ambiente de negócios”, prática esta que “não é um acontecimento 

recente nem desconhecido, o que parece ser diferente é o esforço das organizações 

em sistematizar e formalizar essa atividade, que quando sistematizada daremos o 

nome da Inteligência Competitiva”. 

Tarapanoff (2001, p. 45) vai mais além e define a inteligência competitiva 

como “uma nova síntese teórica no tratamento da informação para a tomada de 



 
decisão, uma metodologia que permite o monitoramento informacional da ambiência 

e, quando sistematizado e analisado, a tomada de decisão”. 

Barbieri (2001. p. 48) descreve que o objetivo da Inteligência Competitiva é 

“de explorar o outro lado da trincheira, obtendo informações detalhadas sobre os 

competidores e o mercado onde se guerreia pela opção do cliente”. 

Como consequência do uso de sistemas de Inteligência Competitiva, Gomes 

e Braga (2002, p.23) identificam que é possível “antecipar mudanças no ambiente de 

negócios; descobrir concorrentes e aprender sobre mudanças políticas, regulatórias 

ou legislativas que possam afetar seu negócio.” As autoras continuam, afirmando 

que “esse processo também auxilia a abertura e definição de um novo negócio e 

principalmente aumenta a qualidade das atividades de fusão, aquisição e alianças 

estratégicas, pois permite obter informações mais precisas sobre as empresas.” 

(GOMES; BRAGA; 2002, p.23) 

Gomes e Braga (2002, p. 21) finalizam o tema, concluindo que possuir uma 

grande quantidade de informações ou de dados não é mais suficiente. “O diferencial 

é selecionar e analisar essa profusão de informações, transformando-a em 

inteligência, de modo que as organizações possam conscientemente se adaptar as 

exigências do ambiente no qual estão inseridas”. 

3.1.4 Desafios no Uso de um Sistema de Informações Gerenciais 

Refletindo-se sobre a questão da forma correta da utilização da informação, 

começam a surgir dificuldades para a implementação de um Sistema de 

Informações Gerenciais. Um dos principais problemas deste assunto dentro das 

empresas seria o de saber, dentre a enorme quantidade de dados, o que é 

realmente importante e o que é irrelevante para a Inteligência Competitiva. Ackoff 

(1967, p.114) dizia que, “embora os executivos necessitem crescentemente de 

informações relevantes, as quais são o foco básico dos sistemas de informações 

gerenciais, eles são ao mesmo tempo vítimas de uma abundância de informações 

irrelevantes”. 

Barbieri (2001, p.34) identificou que:  

O universo empresarial hoje padece de um mal clássico. Possui uma 
montanha de dados, mas enfrenta grande dificuldade na extração de 
informações a partir dela. Essa crescente inundação de informações 
dificulta o processo de tomada de decisão, na medida em que a alta e 
média gerencia se sentem impotentes no processo de sua busca e 
recuperação. 



 
Isso é uma consequência dos sistemas legados e ERP’s que, conforme 

Barbieri (2001, p. 34) afirma, “não trazem informações gerenciais na sua forma mais 

palatável.” Pelo contrário, fazem, na verdade, justamente o inverso: “as informações 

vitais para a tomadas de decisões estratégicas estão escondidas em milhares de 

tabelas e arquivos inacessíveis, [...] ligadas por relacionamentos e correlações 

transacionais, numa anatomia inadequada para os tomadores de decisão” 

(BARBIERI: 2001, p.34). 

Outra dificuldade bem clara e comum seria a de quantificar os ganhos reais 

para a empresa com a implementação de um Sistema de Informações Gerenciais, 

pois apesar de deixar clara a importância da informação, Tarapanoff (2001, p. 113) 

afirma que “muitas vezes não é possível quantificar o valor da informação ao 

estabelecer uma equivalência a uma quantia em dinheiro” e “por ser um bem 

abstrato e intangível, o seu valor estará associado a um contexto”. Esse contexto 

está relacionado ao ambiente em que a organização está inserida e a pertinência da 

informação encontrada. Informações fora do contexto não agregam nenhum valor à 

organização. 

Wetherbe (1987, apud TARAPANOFF, 2001, p. 115) esclarece esse assunto 

dizendo que:  

é importante reconhecer que, de modo geral, poucas decisões são tomadas 
com informação perfeita, em virtude de alguma insuficiência de informação 
e/ou de uma sobrecarga de informação desnecessária. O valor da 
informação é uma função do efeito que ela tem sobre o processo decisório. 
Se a informação adicional resultar em uma decisão melhor, então ela terá 
valor. Caso contrário, ela terá pouco ou nenhum valor. 

Além dos fatores apresentados, surgem algumas outras reclamações dos 

executivos, com temas que dificultam a implementação de um Sistema de 

Informações Gerenciais e desafiam a empresa, como aborda Oliveira (2011, p. 4):  

a) Há muita informação de mercado inadequada e poucas adequadas; 

b) As informações ficam tão dispersas dentro da empresa que exigem grande 

esforço para localizá-las e integrá-las; 

c) As informações importantes, às vezes, são retidas com exclusividade por 

outros executivos; 

d) As informações importantes, geralmente, chegam tarde;  

e) As informações muitas vezes não são confiáveis. 



 
Na pesquisa realizada foram identificadas outras dificuldades vislumbradas 

pelos executivos, como custo com a implementação e suporte técnico, despesas 

extras com hardware, software e licenças, gerando restrição de acesso aos 

usuários. 

3.1.5 Vantagens de um Sistema de Informações Gerenciais 

Gomes e Braga (2002, p. 23) afirmam que “um sistema de inteligência 

competitiva tem o propósito de reverter esse quadro, transformando os dados em 

informação e esta em inteligência ativa”, apoiando “as decisões dos níveis 

estratégicos e táticos de uma organização”, um grande desafio a ser vencido pelo 

Sistema de Informações Gerenciais. 

Assim como há dificuldades, também há muitos benefícios na implementação 

de um Sistema de Informações Gerenciais que, segundo Oliveira (2011, p. 31) são: 

a) Redução dos custos das operações; 

b) Melhoria no acesso às informações, propiciando relatórios mais precisos e 

rápidos, com menor esforço; 

c) Melhoria na produtividade, tanto setorial quanto global; 

d) Melhoria nos serviços realizados e oferecidos internos, mas, principalmente, 

externos à empresa; 

e) Melhoria na tomada de decisão, através do fornecimento de informações mais 

rápidas e precisas; 

f) Estímulo de maior interação entre os tomadores de decisão; 

g) Fornecimento de melhores projeções e simulações dos efeitos das decisões; 

h) Melhoria na estrutura organizacional, por facilitar o fluxo de informação; 

i) Melhoria na adaptação da empresa para enfrentar os acontecimentos não 

previstos, a partir das constantes mutações nos fatores ambientais ou 

externos; 

j) Melhor interação com os fornecedores possibilitando, em alguns casos, a 

consolidação de parcerias; 

k) Aumento do nível de motivação e de comprometimento das pessoas 

envolvidas; 



 
l) Redução de funcionários em atividades burocráticas; 

m) Redução dos níveis hierárquicos. 

Outros benefícios são apresentados por Davenport, Harris e Morison (2010, p. 

3): 

a) Ajudar a gerenciar e orientar a empresa em tempos turbulentos; 

b) Saber o que, de fato, está funcionando; 

c) Alavancar investimentos anteriores em TI (Tecnologia da Informação) em 

informações para obter maiores insigths, execução mais rápida e mais valor 

para os negócios; 

d) Reduzir os custos e aumentar a eficiência; 

e) Gerenciar riscos; 

f) Prever mudanças nas condições de mercado; 

g) Ter uma base para aperfeiçoar o processo decisório ao longo do tempo. 

3.1.6 Envolvidos no Sistema de Informações Gerenciais 

Um item fundamental a ser considerado são os stakeholders, que poderíamos 

conceituar como as partes interessadas, ou seja, todos os envolvidos, direta ou 

indiretamente, de maneira temporária ou duradoura, em um determinado processo. 

Para o caso do processo de informações gerenciais, temos: 

a) alta administração 

b) áreas de negócio 

c) tecnologia da informação 

d) corporativo / administrativo / centro de serviço 

e) fornecedores 

f) clientes 

Todos estes envolvidos no processo de informação possuem um papel 

distinto e importante, auxiliando no sucesso da implantação da central de 

informações gerenciais e de sua gestão como área, ao longo do tempo. 

O processo de informações deve ser gerenciado por uma área determinada 

dentro da organização, e a implantação desta área traz diversos benefícios. Porém, 



 
no processo de implantação há desafios que devem ser considerados, visando o 

sucesso da nova área, como por exemplo, definindo a finalidade para qual a Central 

de Informações Gerenciais (CIG) foi ou deve ser estruturada. Oliveira (2011, p.74) 

sugere que na etapa inicial da estruturação da área, seja identificada sua finalidade, 

bem como as fases básicas que deverão apoiar o executivo durante a implantação. 

Ele cita que há vários tipos de posicionamento que os sistemas de informações 

gerenciais podem assumir em uma empresa, tendo em vista as suas necessidades 

básicas: 

a) defensivo, que é orientado para a obtenção de informações destinadas a evitar 

surpresas desagradáveis para a empresa. Portanto, não está voltado a 

identificar oportunidades; 

b) inativo, que é orientado para a obtenção de parâmetros de avaliação do 

desempenho da empresa. Este pode ser considerado mais de níveis tático-

operacional do que de nível estratégico; 

c) ofensivo, que é orientado para a identificação de oportunidades de negócio 

para a empresa;  

d) interativo, que é orientado para a geração de oportunidades de negócio para a 

empresa. 

A identificação dessas finalidades, que antecedem o seu delineamento, é 

importante para evitar que a empresa desenvolva um sistema para a coleta de 

dados e informações irrelevantes, ou seja, que essa coleta tenha um enfoque 

restrito, não considerando dados e informações importantes para o processo 

decisório, seja para os níveis estratégico, tático ou operacional. 

Outros fatores a serem considerados são a mudança de cultura interna da 

organização, custo de sua implantação (que normalmente costuma ser alto), prazo e 

complexidade (que tendem a ser demorados e complexos). No Brasil, muitas 

empresas ainda estão finalizando a implantação do ERP (Enterprise Resource 

Planning) e, por isso, adotam certa cautela no que se refere a investimentos em 

novos projetos que envolvam tecnologia. Porém, os conceitos de BI estão mais 

atrelados à estratégia de negócios e não alteram a forma de trabalhar tão 

radicalmente, portanto, não se pode comparar tais investimentos. Outro item 

importante é que o BI apenas tem sentido se os profissionais que irão trabalhar 

diretamente com os dados souberem do que precisam. 



 
A escolha correta do gestor do projeto, bem como a participação das áreas 

usuárias, desde a fase de planejamento até a implantação efetiva da solução, bem 

como o devido treinamento e capacitação dos usuários finais para poderem lidar 

com as novas ferramentas, contribuem significativamente para o sucesso da área. 

O cuidado com o tratamento dos dados é outro elemento fundamental para 

que o projeto de BI não fracasse. De maneira geral, grande parte das empresas 

lidam com grande volume de dados e quase sempre estes não são considerados 

como componentes do negócio, mas sim como componentes de tecnologia. Nesse 

sentido, poucas são as organizações que adotam uma prática estruturada de gestão 

de dados, sem a qual há grandes riscos de ocorrerem falhas nas iniciativas de BI, 

pois a baixa qualidade dos dados resulta em informações imprecisas, análises 

incorretas, duplicação de informações, entre outros. 

Considerando os aspectos abordados até o momento, podem-se observar os 

seguintes fatores influenciadores que deverão ser considerados para o sucesso da 

implantação de uma central de informações gerenciais em uma organização: 

a) apoio da alta administração; 

b) percepção de valor pela informação; 

c) aporte financeiro; 

d) cultura organizacional; 

e) prazo, complexidade e metodologia de implantação ; 

f) governança; 

g) escopo e forma de trabalho do CIG; 

h) estrutura e posicionamento organizacional do CIG; 

i) participação de todos os envolvidos com informações; 

j) organização na gestão de dados. 

3.2 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DE BARBIERI: 

Para que um Sistema de Informações Gerenciais seja implementado de forma 

satisfatória, vencendo todos os desafios e obtendo todas as vantagens competitivas, 

ambas apresentadas por Oliveira, há alguns fatores que devem ser mapeados e 

cumpridos, conforme nos apresenta Barbieri (2001, p,59). 



 
3.2.1 Foco Bem Definido 

É fundamental que se saiba exatamente o que se deseja obter, mesmo que 

isso leve tempo para ser garimpado. A falta de objetivo ou de um foco melhor 

definido sobre os produtos a serem entregues são fatores primordiais para o 

insucesso de qualquer projeto, e não seria diferente, nos de Data Warehouse (DW). 

Cuidados especiais devem ser dirigidos ao escopo do projeto evitando-se a todo 

custo gigantismos de propostas, ou pelo outro lado, projetos particularizados 

demais. Pense de forma mais ampla contemplando integrações futuras, caso seja 

possível, porém desenvolva o projeto por partes, oferecendo, sempre em tempo 

razoável, produtos bem definidos e plenamente acordados entre as partes. 

3.2.2 Consiga um Patrocinador Forte 

É fundamental que num projeto que possa alcançar áreas correlatas, haja 

uma presença forte do usuário, com poder para definir pendências e esclarecer 

dúvidas na esfera de negócio. Converse bastante com esse usuário, seduzindo-o 

pelo lado da viabilidade e da qualidade e importância dos produtos a serem obtidos 

do DW. Faça com que ele participe de todas as reuniões de trabalho do projeto e dê 

a ele a responsabilidade de ser o grande patrocinador do projeto, com todos os ônus 

e bônus dessa condição. 

3.2.3 Dados Necessários  

Antes de definir quaisquer compromissos com os patrocinadores do projeto, 

verifique cuidadosamente a fonte dos dados. [...] É fundamental que o mapeamento 

das fontes de dados seja feito, com rigoroso critério de qualidade, certificando-se da 

natureza dos dados, sua periodicidade de atualização, sua qualidade atual, seus 

sistemas mantenedores e a perspectiva de duração daquela fonte de dados.  

3.2.4 Consiga um Alto Envolvimento dos Usuários 

Faça a “evangelização” dos usuários do projeto, mostrando claramente as 

condicionantes para o sucesso do projeto. Motive-os pelos possíveis alcances 

vislumbrados pelo projeto e obtenha os compromissos necessários para a remoção 

dos obstáculos naturais de um projeto dessa amplitude.  



 
3.2.5 Bom Time no Projeto 

Lembre-se que um projeto de DW é realizado, por versões ou etapas. Para 

tal, mantenha uma equipe coesa, motivada fortemente associada ao projeto, com 

condições para a realização de suas várias etapas. Tenha já equipe pessoas com 

qualificação tecnológica suficientes para resolver problemas. 

3.2.6 Defina uma Boa Arquitetura Tecnológica 

De nada adiantará um belo modelo dimensional, cheio de tabelas, bem 

balanceadas, se o ferramental de suporte físico não condisser com as demandas do 

projeto. 

3.2.7 Marketing 

Anuncie na sua Intranet a disponibilidade de informações gerenciais, ilustre os 

requisitos e as formas de solicitação de uso e venda principalmente para o público-

alvo desses sistemas Promova palestras de demonstração, envolvendo a alta 

gerência e convença-os de que a relação custo/benefício do projeto (até aquele 

ponto) foi favorável. 

3.2.8 Acompanhamento 

Acompanhe a utilização do produto que você disponibilizou e analise os 

motivos de possíveis declínios no seu uso. Envolva os usuários patrocinadores e 

ouça como um bom samaritano, todas as possíveis imperfeições do projeto, e claro, 

parta para corrigi-las. 

3.3 MODELOS EXISTENTES PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA CIG 

A central de informações gerenciais, tratando-se de uma área que permeia 

toda a organização e que possui um enfoque diferente das áreas tradicionais de 

uma empresa, precisa de atenção especial, para que não haja interrupções ou 

interpretações errôneas sobre ela. A implantação de uma central de informações 

gerenciais requer etapas estruturadas e previamente planejadas. Apresentaremos 

diversos enfoques, de autores especialistas no assunto, sobre qual o caminho a ser 

percorrido para que esta área seja implantada em uma organização. 



 
3.3.1 Modelo de Gomes e Braga 

Gomes e Braga (2001, p.40) defendem que alguns passos precisam ser 

seguidos antes da implantação de um Sistema de Inteligência Competitiva, sendo 

eles: definição clara da missão; realização de uma auditoria informacional; 

realização de um marketing interno e providência de incentivos para seus 

funcionários. Apesar de um sistema de Inteligência Competitiva estar mais voltado 

para a análise do ambiente externo da empresa, esses conceitos também podem 

ser adaptados para a implantação de uma área de central de informações 

gerenciais. 

Gomes e Braga (2001, p.40) afirmam que para a área obter sucesso é 

preciso, primeiro, ter uma definição bem clara dos objetivos, ou seja, quais 

informações o sistema pretende buscar que são necessárias à tomada de decisão, 

quais usuários, que tipo de inteligência espera desenvolver, etc. Após isso, é preciso 

realizar uma auditoria informacional, que “consiste basicamente em mapear e 

identificar fontes de informações espalhadas pela empresa [...], de modo que você 

possa utilizá-las rapidamente como entrada para o sistema” (GOMES; BRAGA; 

2001, p.40). 

Gomes e Braga (2001, p.40) continuam e escrevem que também é importante 

realizar um marketing interno, para “convencer os funcionários da importância [...], 

conquistando, dessa maneira seu comprometimento” e que é “imprescindível que na 

equipe do sistema existam pessoas com contatos diretos com outros departamentos 

da empresa, de modo que o acesso à informação seja mais fácil.” (GOMES; 

BRAGA; 2001, p.41). Por fim, Gomes e Braga (2001, p.41) defendem que sejam 

providenciados incentivos para funcionários, com objetivo de reconhecer suas 

contribuições. 

Após determinar quais são os passos de preparação da organização para o 

recebimento da nova área, Gomes e Braga (2001, p.41) especificam onde essa nova 

área deve estar localizada na estrutura organizacional: 

O ponto mais importante é que esse sistema deve estar localizado o mais 
perto possível do tomador de decisão, ou seja, não deve haver nenhum tipo 
de burocracia que atrapalhe esse relacionamento. É fundamental para o 
sucesso do trabalho que o relacionamento com o usuário (tomador de 
decisão) seja o mais estreito possível, quer seja este um alto executivo da 
organização ou apenas um gerente de vendas.  

Ainda em seu livro, Gomes e Braga (2001) propõem um método prático para 

construir um Sistema de Inteligência Competitiva na empresa, composto por 05 



 
etapas e que também pode ser utilizado para a implantação da central de 

informações gerenciais proposto por este trabalho. 

A primeira etapa é a identificação das necessidades de informação, onde, 

através de entrevistas, “as necessidades ou requisitos de informação dos usuários 

são definidos” e “as questões estratégicas e relevantes, cujas respostas são 

necessárias para apoiar efetivamente a tomada de decisão, são identificadas” 

(GOMES; BRAGA; 2001, p.48). Após a consolidação dos resultados dessas 

entrevistas é possível identificar as questões-chave para cada ator externo (clientes, 

fornecedores, etc.) e relacioná-las aos atores internos (áreas da empresa, unidades 

de negócio, dono, etc.). “Essas questões deverão ser priorizadas, com objetivo de 

auxiliar a revisão estratégica da empresa e ajudar o analista de informações na 

busca de suas respostas para preparar o produto final” (GOMES; BRAGA; 2001, 

p.51). 

A segunda etapa é a coleta de informações. Nesta etapa acontece a 

identificação e classificação das fontes de informação, a coleta de informações e seu 

tratamento. Segundo Gomes e Braga (2001, p. 57), todas as informações coletas 

são consideradas inteligência bruta e por isso necessitam ser trabalhadas para 

apresentar um valor maior. Então, “antes de iniciar a análise da informação é 

importante organizar, classificar, indexar e resumir essa informação. Indexar uma 

informação [...] é atribuir-lhe palavras-chave que descrevam seu conteúdo” 

(GOMES; BRAGA; 2001, p.58). 

A terceira etapa é a análise das informações e, de acordo com Gomes e 

Braga (2001, p. 61), poderia ser denominada ‘gerador de inteligência’. É neste ponto 

que a informação é transformada em uma avaliação significativa, completa e 

confiável. Os modelos de análise de informação são apenas estruturas que 

comportam dados e informação, “nada substitui a capacidade humana de pensar e 

juntar todos esses itens em uma única solução completa para o problema que está 

sendo investigado”. (GOMES; BRAGA; 2001, p.61). Para que a análise possa ser 

efetiva, ele deve ter o foco muito bem definido na primeira etapa, informações que 

parecem ser importantes, mas que no fundo não dizem respeito ao real objetivo, não 

devem ser analisadas. 

A quarta etapa é a disseminação, que é a entrega da informação analisada, 

em formato coerente e convincente, aos tomadores de decisão. Gomes e Braga 

(2001, p. 70) levantam pontos importantes que devem ser considerados na 



 
disseminação da informação: definição dos mecanismos de distribuição; definição da 

linguagem, forma e facilidade de acesso do produto do sistema; definição da 

frequência do envio dos produtos; credibilidade da análise. 

Segundo Gomes e Braga (2001, p.70), os formatos das entregas são 

definidos de acordo com a necessidade dos usuários do sistema, podendo ser 

relatórios customizados, apresentações, análises setoriais, boletins, etc. Gomes e 

Braga (2001, p.70) ainda definem que existem duas formas de disseminação: a 

focada, quando um usuário ou grupo solicita um tipo de informação específica; a 

geral, quando a inteligência é disseminada por toda a empresa sem restrições. 

A quinta, e última, etapa é a avaliação. De acordo com Gomes e Braga (2001, 

p 72) o sistema deverá ser avaliado sob dois aspectos. O primeiro, diz respeito ao 

desempenho de cada uma das etapas que compõe o sistema, ou seja, “se o melhor 

método de análise foi escolhido, se a escolha das fontes de informação poderia ter 

sido mais bem direcionada, se o formato do produto foi o mais adequado, etc.” 

(GOMES; BRAGA; 2001, p.72). E o segundo aspecto é a avaliação de resultados 

práticos por parte dos usuários através das entregas geradas pelo sistema. 

Abaixo a representação visual desse modelo: 
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Figura 2 – Etapas de Um Sistema de Inteligência Competitiva 
Fonte: dos autores. 

3.3.2 Modelo de Stollenwerk 

Análogo às cinco etapas de Braga e Gomes, Stollenwerk (2001, p. 148) 

identificou sete processos que devem ser considerados em um modelo genérico de 

gestão do conhecimento: 1) identificação; 2) captura; 3) seleção e validação; 4) 

organização e armazenagem; 5) compartilhamento; 6) aplicação; 7) criação. 

O primeiro processo de Stollenwerk é muito parecido com a primeira etapa de 

Gomes e Braga e consiste na identificação das competências essenciais para o 

sucesso da organização. Stollenwerk (2001, p. 149) afirma que a identificação e o 

desenvolvimento das competências essenciais é fundamental para a 

operacionalização da estratégia definida pela organização e para o consequente 

atingimento de uma alta performance empresarial. Em seguida Stollenwerk (2001, 

p.149) explica o porquê: 



 
Para cada competência essencial, devem-se identificar as diversas áreas de 
conhecimento que as sustentam, uma vez que essa identificação permitirá 
vislumbrar em que áreas a organização já possui expertise e para quais 
áreas a organização terá de desenvolver ou adquirir. 

Stollenwerk (2001, p. 149) defende que essa avaliação deve ter tanto um 

enfoque operacional quanto estratégico. No enfoque operacional devem-se 

considerar os conhecimentos, habilidades e tecnologias para apoiar as 

competências essenciais existentes, no enfoque estratégico examinam os 

conhecimentos e habilidades existentes versus aqueles que devem ser adquiridos 

para apoiar o desenvolvimento de novas competências essenciais. 

Os próximos três processos podem ser entendidos como um detalhamento da 

segunda etapa de Gomes e Braga. 

O segundo processo de Stollenwerk é a captura, que representa a aquisição 

de conhecimentos, habilidades e experiências necessárias para criar e manter as 

competências essenciais e áreas de conhecimento selecionadas e mapeadas. Para 

que possam ser adequadamente utilizados, esses conhecimentos, habilidades e 

experiências, Stollenwerk (2001, p.150) explica que eles “devem ser formalizados, 

explicitados e codificados”. Também é importante conhecer as diversas fontes 

disponíveis, internas e externas, nas quais se pode efetivamente adquirir o 

conhecimento. 

Em terceiro lugar, vem a seleção e validação do conhecimento, fortemente ao 

processo anterior. Este processo visa “filtrar o conhecimento, avaliar sua qualidade e 

sintetizá-lo para fins de aplicação futura. Nem todo conhecimento gerado, 

recuperado ou desenvolvido deve ser armazenado na organização” 

(STOLLENWERK, 2001, p.150). 

O processo seguinte é organização e armazenagem, que tem por objetivo 

“garantir a recuperação rápida, fácil e correta do conhecimento, por meio da 

utilização de sistemas de armazenagem efetivos” (STOLLENWERK, 2001, p.152). 

Neste ponto é essencial que tenha se definido quais conhecimentos a organização 

necessita e que ele esteja o mais formalizado possível.  O conhecimento informal ou 

não estruturado, dominados apenas individualmente e não compartilhados por meios 

adequados são facilmente perdidos e esquecidos. 

O quinto processo do modelo genérico de gestão do conhecimento de 

Stollenwek é o compartilhamento, semelhante à quarta etapa de disseminação de 

Gomes e Braga. Este processo envolve o acesso e a distribuição do conhecimento. 

Em muitas empresas a informação e o conhecimento estão dispersos e restritos a 



 
um grupo pequeno de indivíduos. Segundo Stollenwerk (2001, p.153) a facilidade de 

acesso é um ponto crítico do processo de compartilhamento e para tal “o papel da 

tecnologia da informação e comunicação é incontestável”. 

O próximo processo é a aplicação. Ainda que a informação e o conhecimento 

estejam disponíveis e sejam compartilhados, “é fundamental que sejam utilizados e, 

além disso, aplicados a situações reais da organização, de modo a produzir 

benefícios concretos” (STOLLENWERK, 2001, p.153). 

Por último, o processo de criação do conhecimento. Stollenwerk (2001, p154) 

constata que o aprendizado de novos conhecimentos é uma excelente maneira de 

mudar os comportamentos, os pensamentos, as atitudes e as crenças no âmbito das 

organizações. As principais fontes de criação de conhecimento definidos por 

Stollenwerk (2001, p.154) são: 1) auto-aprendizagem; 2) aprendizagem por meio de 

especialistas; 3) relacionamento com clientes; 4) aprendizagem por meio da 

experimentação; 5) a adoção do pensamento sistêmico e criativo. 

Após definir esses sete processos, Stollenwerk ainda identifica quatro fatores 

que facilitam a gestão do conhecimento em uma organização, são eles: Liderança; 

Cultura Organizacional; Medição e Avaliação; Tecnologia da Informação. 

O papel da liderança na gestão do conhecimento é fundamental, Stollenwerk 

afirma que “sem o aval, o compromisso e o direcionamento por parte da liderança 

corporativa, a eficácia da gestão do conhecimento fica altamente prejudicada” 

(STOLLENWERK, 2001, p. 155). 

Stollenwerk (2001, p. 156) defende que é importante que algumas 

características estejam presentes em uma organização voltada para o 

conhecimento, como: o alto desempenho; foco no cliente; foco em melhoria; foco em 

excelência; alto grau de grau de flexibilidade; nível elevado de competência e 

conhecimento; altas taxas de aprendizagem e inovação; autogerenciamento; pró-

atividade e visão do futuro; compartilhamento de conhecimento. Porém, para que 

essas características existam na organização é preciso que haja uma cultura que dê 

o devido suporte. 

Da mesma forma, também é preciso existir práticas de medição e avaliação 

para garantir receptividade, apoio e compromisso com a organização do 

conhecimento. Stollenwerk (2001, p. 156) afirma que “devem ser medidos e 

acompanhados o desempenho, o comportamento e as atitudes, para poder efetuar-

se o devido reconhecimento e a recompensa dos colaboradores”. 



 
O último fator facilitador é a Tecnologia da Informação, que é “vital para 

disponibilização e compartilhamento do conhecimento em larga escala, tornando-o 

acessível em qualquer parte, a qualquer tempo e em qualquer formato” 

(STOLLENWERK, 2001, p. 158). 

A seguir, a figura do modelo genérico da gestão do conhecimento proposto 

por Stollenwerk: 
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Figura 3 – Modelo Genérico da Gestão do Conhecimento 
Fonte: Adaptado de STOLLENWERK, 2001. 

3.3.3 Modelo de Terra 

Utilizando conceitos semelhantes ao modelo de Stollenwerk, Terra (2000) 

propõe outro modelo da gestão do conhecimento com sete dimensões. As sete 

dimensões são: 1) Fatores Estratégicos e Papel da Administração; 2) Cultura e 

Valores Organizacionais; 3) Estruturas Organizacionais; 4) Administração de 

Recursos Humanos; 5) Sistemas de Informação; 6) Mensuração de Resultados; 7) 

Aprendizado com o Ambiente. 

Da mesma maneira que Stollenwerk, Gomes e Braga, Terra (2001, p 71) 

também defende que a alta administração possui papel indispensável na definição 

dos campos de conhecimento e do foco dos esforços dos funcionários e na 

clarificação da estratégia empresarial. Uma boa liderança na alta administração 



 
ajuda “as pessoas tomarem dezenas de decisões no dia-a-dia e a elevar o moral 

geral, pois permitem relacionar as várias atividades individuais a alo maior, a um 

propósito ou a um final” (TERRA, 2001, p.92). 

A segunda dimensão de Terra também corrobora com o pensamento dos 

outros autores, reafirmando que a cultura organizacional é muito importante para a 

gestão do conhecimento. Terra afirma que “nesse sentido, as escolhas em termos 

de normas formais e informais a serem estimuladas e apoiadas adquirem um caráter 

altamente estratégico” (TERRA, 2001, p.92). 

A terceira dimensão é a estrutura organizacional. Terra (2001, p.72) defende 

que as organizações devem adotar estruturas baseadas no trabalho de equipes 

multidisciplinares com alto grau de autonomia. Essas estruturas devem questionar 

velhas premissas administrativas, apontando para novos padrões de relacionamento 

entre a alta administração, média gerencia e demais funcionários. 

Terra levanta uma dimensão que foi pouco abordada pelos os outros autores: 

a administração dos recursos humanos. Ele resume que “quem não atrair, cultivar e 

mantiver motivados os melhores recursos humanos que o mercado pode oferecer, 

tende, inexoravelmente, a ter sua posição competitiva diminuída de modo 

significativo” (TERRA, 2001, p. 147). 

A quinta dimensão são os Sistemas de Informação. Terra (2001, p 73) 

confirma que é inegável que os avanços em sistemas de informação e tecnologia da 

comunicação estão facilitando os processos de geração, difusão e armazenamento 

de conhecimento nas organizações. Porém, mesmo “os melhores sistemas de 

informação e ferramentas de comunicação ainda dependem essencialmente dos 

‘inputs’ individuais” (TERRA, 2001, p. 73). 

A sexta dimensão trata da mensuração dos resultados obtidos. Terra levanta 

várias questões que a gestão do conhecimento deve tentar responder, entre elas: 

Como medir a contribuição e o valor dos ativos intangíveis? Como avaliar os 

resultados de projetos e iniciativas que parecem gerar valor, mas não tem uma 

relação direta com a geração de receitas? Como tornar evidente as fontes de valor, 

que determinam a crescente diferença entre o valor de mercado e o valor contábil 

das empresas? 

A última dimensão é a análise do ambiente externo. Terra afirma que a 

necessidade de aprendizado deve ser cada vez mais “estendida para além das 

fronteiras da empresa, ou seja, clientes, fornecedores, outras empresas 



 
(concorrentes ou não), instituto de pesquisas, universidades, etc.” (TERRA, 2001, p. 

173) 

A seguir, a representação visual do modelo proposto por Terra: 
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Figura 4 – Gestão do Conhecimento: planos e dimensões. 
Fonte: Adaptado de TERRA (2001). 

3.3.4 Modelo de Beal 

Beal (2004), explica que observando a representação do fluxo informacional, 

percebe-se que a identificação de necessidades e requisitos é o início de um ciclo 

que coleta, trata, distribui, armazena e usa a informação para alimentar os 

processos de decisão e/ou operacionais, podendo também ofertar informações para 

o ambiente externo. 



 

 

Figura 5 – Ciclo das Informações 
Fonte: BEAL, 2004, p.29 

A seguir, aborda-se mais detalhadamente cada atividade (BEAL, 2004): 

a) identificação de necessidades e requisitos: a identificação da necessidade de 

informação dos integrantes da organização é fundamental para desenvolver-

se produtos dirigidos para cada grupo e necessidade, gerando desta maneira 

uma informação útil e objetiva; 

b) obtenção: uma vez definida as necessidades, a próxima etapa consiste em 

obter a informação para atender estas necessidades, sendo nesta etapa que 

são desenvolvidas atividades de criação, recepção ou captura de informação, 

que podem ser de uma fonte interna ou externa, em qualquer formato ou 

mídia; 

c)  tratamento: esta etapa busca organizar, formatar, estruturar, classificar, 

analisar e apresentar a informação com o objetivo de facilitar e torná-la mais 

acessível; 

d) distribuição: é a etapa onde a informação necessária deve ser levada a quem 

realmente precisa, aumentando, desta forma, a probabilidade de que a mesma 

venha contribuir com o processo decisório e consequentemente com o 

desempenho corporativo; 

e) uso: pode ser considerada a etapa mais importante de todo processo de 

gestão da informação e seguidamente ignorada pelas organizações. É o uso 

da informação que garante melhores resultados e não somente a sua 

existência; 



 
f) armazenamento: é a etapa que garante a conservação dos dados e 

informações, buscando mantê-los íntegros e disponíveis, permitindo que os 

mesmos sejam requisitados novamente quando necessário. 

g) descarte: a medida que uma informação torna-se obsoleta ou não é mais útil 

para organização, a mesma pode ser eliminada obedecendo critérios legais, 

políticas operacionais e exigências internas, disponibilizando, desta maneira, 

recursos de armazenamento para novas informações. 

3.3.5 Modelo de Barbieri 

Carlos Barbieri (2011) diz que qualquer empresa que mantenha intenções de 

competitividade nesta arena leonina dos anos 201X deverá ter, além da 

preocupação com a melhoria dos processos, um foco no outro lado do espectro: os 

dados. Essa dualidade entre dados e processos sempre existiu e mostra que esses 

dois pilares são fatores críticos em empresas que tencionam seguir os caminhos da 

reputação via qualidade.  

Fazendo uma comparação superficial, é como entender que um bom prato é o 

fruto de uma boa receita (processo) e de bons ingredientes (dados). Se um dos dois 

não estiver adequado, o produto final poderá perder em qualidade. Além disso, 

como a proposta de BI é transformar dados em informações que possam ser usadas 

para ações analíticas, tomadas de decisões tático-estratégicas e até definições 

operacionais, a qualidade dos dados que serve como entrada para o BI se reveste, 

cada vez mais, de extrema importância. Lembre-se de que BI é um processo 

fundamentalmente transformador; logo, a qualidade de suas entradas de dados vai 

refletir diretamente na correção das tomadas de decisões efetuadas. (BARBIERI, 

2011; p.25). 

Um dos elementos-chave e fundamentais dessa nova ordem corporativa é a 

adoção formal dos conceitos de qualidade. A qualidade, em uma empresa, pode ser 

vista em função dos seus processos, dos seus dados e dos produtos, advindo dessa 

combinação o efeito psicológico transmitindo pela sua imagem. Não basta a 

intenção despretensiosa da alta gerência da empresa de praticar discursos 

modernos de qualidade. 

A qualidade deverá ser perseguida em duas trilhas que se tocam 

constantemente: os processos e os dados. Se comparar uma empresa com o corpo 

humano, pode-se mapear a estrutura organizacional e seus processos corporativos 



 
como os órgãos fundamentais que compõem o nosso sistema biológico. Nessa 

analogia, os dados seriam o sangue, capaz de levar os elementos vitais 

(informações e conhecimentos) às suas diversas regiões e fronteiras corporais. 

Aliado a esses dois elementos fundamentais, se junta um terceiro vértice, cada vez 

mais crítico na propulsão dos fatores de qualidade da empresa: o recurso humano, 

conforme mostrado na figura 6. As pessoas representam o agente condutor dos 

processos e os consumidores e os produtores dos dados e informações, formando a 

base do capital intelectual, talvez o maior ativo do ano 201X. (BARBIERI, 2011, 

p.14). 

Abaixo podemos visualizar o modelo apresentado por Barbieri: 

 

Figura 6 – Modelo de Informações 
Fonte: CARLOS BARBIERI, 2011, p.14 

 

A adoção de certas práticas exige determinado grau de amadurecimento das 

empresas, principalmente quando falamos de mudanças que passam pela cultura 

organizacional, como é o caso. A ideia por trás disso é que nenhuma empresa 

consegue galgar pontos de maturidade em tempo menor do que a sua cultura 

permite, ou seja, tal como nós, as empresas precisam rodar durante certos períodos, 

aplicando as práticas apontadas e criando uma camada cultural que lhes permita 

gradativamente ascender na escala do modelo. Alguns modelos de maturidade e 



 
qualidade se valem dessa necessidade de amadurecimento gradual e definem níveis 

que são planejados pelas empresas, de acordo com o oxigênio disponível para 

abraçar tais mudanças. O modelo a seguir procura demonstrar como isso deve 

ocorrer: 

 

Figura 7 – Maturação dos Processos 
Fonte: CARLOS BARBIERI, 2011 

 

Assim, existe um conjunto de fatores que, se observados de perto, deverão 

sugerir um grau de maturidade: 

a) preocupação organizacional: representa a percepção de que os problemas de 

dados, nos aspectos de áreas responsáveis, nos domínios de modelagem e 

integração, na esfera dos metadados, na preocupação com qualidade e 

segurança etc., estão formalmente na tela de radar dos gestores da empresa. 

Essas preocupações poderão ser originadas de fontes como o posicionamento 

estratégico com a qualidade de dados, a modelagem de processos de 

negócios ou de posicionamentos frente a exigências regulatórias, que poderão 

ser manifestadas através de políticas organizacionais; 



 
b) definição de papéis: um dos primeiros passos nesse caminho é bem definir os 

papéis dos responsáveis pelos diferentes recursos de dados, passando pelos 

seus gestores, produtores, mantenedores e consumidores; 

c) definição de políticas: as políticas deverão ser definidas como um conjunto de 

regras, diretrizes e orientações de alto nível que aponte caminhos de cunho 

corporativo. Deverá ser um instrumento que confira direcionamentos, tenha 

visibilidade de toda a empresa, seja revista periodicamente e tenha o pleno 

endosso da alta gerência; 

d) definição de métricas: os conceitos de valor agregado em função de adoção 

de processos de qualidade não são facilmente explicitados. Por isso, a adoção 

de métricas que permitam comparações e benchmarks deve ser uma das 

primeiras ações monitoração de um processo dessa natureza. Esses 

argumentos, na forma numérica, devem ser buscados e tornados públicos e 

claros; 

e) gerência de riscos: a definição de um processo de risco aplicável ao plano de 

implementação e uma demonstração de riscos de não possuir uma 

governança de dados são encontradas nos primeiros graus de maturidade. Os 

dados como elementos vitais dos sistemas das organizações, deverão ter os 

riscos intrínsecos de sua falta de qualidade e de aspectos de segurança e de 

privacidade devidamente considerados no plano de implementação; 

f) segurança, privacidade e aderência: define os aspectos que controlam o uso 

dos dados, garantindo a sua segurança, a manutenção de sua privacidade e 

sua correção, quando das atividades de auditorias e de aderência aos 

modelos. Essas práticas, no fundo, estão associadas à gerência de riscos, 

definida anteriormente. Os aspectos de segurança deverão seguir normas 

formais, passando por segurança lógica (acessos, invasões etc.); 

g) arquitetura de dados: define regras sobre a criação de arquiteturas integradas 

de modelos de dados, com mecanismo para sua utilização. Deverão ser 

analisados e considerados os diferentes ambientes corporativos, como 

ambientes transacionais e informais. Os ambientes transacionais, que 

conferem o suporte aos sistemas básicos da empresa, contemplando 

processos vitais como venda, aquisição, pessoal, contas a pagar e receber, 

estoque etc., seriam a base da arquitetura. Os sistemas informacionais, como 



 
centro da camada de inteligência de negócios, contemplando arquiteturas e 

depósitos de dados (datawarehouse, datamarts) e as camadas de ETC 

(Extração, Transformação e Carga), complementariam a arquitetura. Esses 

dois modelos possuem estruturas de dados diferentes que sugerem 

arquiteturas e processos diferentes; 

h) qualidade de dados: define os aspectos de qualidade dos seus diversos 

domínios, conforme já discutidos anteriormente. Os diferentes tipos de 

processos de verificação e acerto de dados estariam neste contexto; 

i) gerência do ciclo de vida da informação: define as fases que deverão ser 

contempladas na vida do dado/informação, desde o seu nascimento até o seu 

descarte. Todas as etapas deverão ser documentadas, na forma de 

atividades, com entradas, saídas, responsáveis, sequência etc., tal como um 

processo definido em modelos de maturidade; 

j) auditoria: define os processos organizacionais que serão aplicados visando a 

auditoria dos processos em que os dados são produzidos, transformados, 

divulgados etc., criando medições sobre a eficácia do processo e a variação 

da qualidade dos dados neles percebida. Aqui a governança de dados se 

encontra com a área de qualidade e medições. (BARBIERI, 2011, p.42-43). 

3.3.6 Modelo de Oliveira 

Oliveira (2011) salienta que o executivo deve estar alinhado aos fatores 

identificados no plano estratégico da empresa e, independentemente do tipo, essa 

área deve estar preparada para atender a determinados aspectos que embasarão 

sua consolidação na fase da implantação. Estes aspectos são: 

Administração: este aspecto determina qual será o foco da área e segundo 

Oliveira (2011, p.75) inicialmente deve-se identificar quais informações estratégicas, 

táticas e operacionais que a empresa necessitará. Essa definição deve ser pautada 

pela missão, que segundo Oliveira (2011, p.50) estabelece o motivo central da 

existência da empresa, ou seja, determina quem a empresa atende, através de seus 

produtos e serviços. Portanto a missão representa a razão de ser da empresa, suas 

expectativas diante do mercado e de seus clientes. Neste aspecto também deve ser 

considerado as fontes geradoras de informações, onde podem requerer fontes 



 
externas à base de dados da empresa, e estas muitas vezes precisam ser 

correlacionadas aos indicadores internos da organização. 

Geração e Arquivamento de Dados: este aspecto traz um enfoque de custos 

versus benefícios para saber quais e em que nível de profundidade serão utilizadas 

as fontes de dados identificadas. Oliveira (2011, p.79) 

 

Uma otimizada Central de Informações Gerenciais deve estar voltado para 
os negócios da empresa e, portanto, consolidar uma inteligência para 
negócios, que corresponde a um processo analítico de transformação de 
dados e informações desagregados de mercado, concorrência, produtos, 
consumidores e tecnologia, entre outros fatores importantes, em estratégias 
operacionalizáveis a respeito dos concorrentes e do desempenho, da 
capacitação e das interações da empresa. 

 

Controle e avaliação das informações: este aspecto consiste em identificar 

quais informações a Central de Informações Gerenciais irá divulgar para o restante 

da empresa. De acordo com Oliveira (2011, p. 81) através da análise dos dados e 

informações obtidas dos relatórios gerenciais é possível determinar a relevância e 

importância de cada informação na tomada de decisão. A correta utilização da 

informação pode contribuir para excelentes resultados para a empresa. Um exemplo 

de utilização de informação de boa qualidade foi da Lilian Vernon Corp. (Phillips, 

2012 p.148), uma empresa de catálogos que usou análises da web para descobrir 

que homens preferiam comprar no site da loja a fazê-los pelo catálogo impresso. 

Baseada nessa informação, a empresa começou a colocar produtos masculinos com 

mais destaque no site e, pouco tempo depois, percebeu um aumento de 15% nas 

vendas para homens. 

Disseminação dos dados e informações: este aspecto aborda a 

operacionalização de sistema de distribuição das informações até os usuários finais. 

Oliveira (2011, p.83) destaca a importância da individualidade na hora da seleção 

dos dados e informações que serão destinados a determinados usuários. Nesse 

aspecto, cabe avaliar as necessidades específicas de cada área da empresa, para 

determinar o nível, formato ou granularidade da informação a ser divulgada pela 

Central de Informações Gerenciais. 

Utilização das informações: este aspecto visa a integração da Central de 

Informações Gerenciais no processo decisório da empresa. Oliveira (2011, p. 83) diz 

que não basta ter um sistema estruturado para gerar os diversos níveis e formatos 

de informações, é preciso o comprometimento dos executivos envolvidos na 



 
consolidação efetiva da nova área. É necessário que os gestores fomentem a 

correta utilização das informações e através dela gerem resultados positivos para a 

empresa, justificando a implantação da área. 

Oliveira (2011, p.79), afirma que a Central de Informações Gerenciais 

inteligente tem alguns objetivos, como: 

 

a) evitar surpresas para a empresa; 

b) identificar oportunidades e ameaças que estejam no ambiente da empresa; 

c) consolidar vantagem competitiva real, sustentada e duradoura;  

d) facilitar os planejamentos de curto, médio e longo prazo. 

A Central de Informações Gerenciais, através dos relatórios gerenciais, 

procura responder a algumas perguntas comuns nas empresas, como: 

a) quais são nossos concorrentes? 

b) quais são nossos recursos (financeiros, tecnológicos, equipamentos, 

humanos)? 

c) quem são nossos clientes? 

d) por que algumas empresas tem sucesso? E qual a situação de nossa empresa 

nesse contexto? 

e) quais são nossos pontos fortes e pontos fracos? E os de nossos 

concorrentes? 

f) quais são nossos planos futuros? E os de nossos concorrentes? 

Neste contexto, Phillips (2012, p.143) afirma que ver informações 

organizacionais em diferentes níveis e em formatos variados, podem transmitir 

conhecimentos que proporcionem entender melhor sobre o negócio que a empresa 

atua ou até mesmo descobrir novos mercados. Na figura abaixo é possível observar 

a abrangência dos tipos de informações que podem ser encontradas nas empresas. 



 

 

Figura 8 – Níveis, formatos e granularidades da informação organizacional 
Fonte: Phillips (2012, p.143) 

 

Nestes termos, cabe salientar que existem dois tipos principais de 

informações: a transacional e a analítica. De acordo com Phillips (2012, p.144), as 

informações transacionais “compreendem todas as informações contidas em um 

único processo de negócios ou unidade de trabalho, e seu propósito principal é 

apoiar a realização das tarefas operacionais diárias.” Já as informações analíticas, 

“compreendem todas as informações organizacionais, e seu propósito principal é dar 

suporte a realização das tarefas de análise gerencial e de tomada de decisão.” A 

figura abaixo demonstra a diferenças entre a informação transacional e analítica. 

 

Figura 9 – Informação transacional versus analítica 
Fonte: Phillips (2012, p.144) 



 
Retroalimentação do sistema ou feedback das informações: este aspecto 

consiste em ter um processo de geração de informações adaptável as necessidades 

da empresa e de seus executivos. 

A estrutura da nova área deve sempre respeitar a filosofia da empresa, 

avaliando sua atuação diante dos riscos empresariais. Neste contexto, as empresas 

podem ser classificadas como: 

a) empresas que jogam com o risco, e seus executivos encaram essas situações 

com um convite para demonstrar habilidades pessoais; 

b) empresas que tem aversão ao risco e o máximo que fazem é ir no vácuo do 

sucesso de outras empresas (pioneiras); 

c) empresas que procuram e exploram oportunidades atuando de forma 

interativa com o ambiente; 

d) empresas que procuram riscos para atender a seus objetivos de crescimento, 

mas só os aceitam quando se julgarem capazes de enfrentar reveses. 

Cada tipo de empresa citada acima necessitará de um tipo de estrutura da 

Central de Informações Gerenciais. 

Neste contexto, Oliveira (2011, p. 107) aborda também a importância de 

avaliar alguns fatores que podem restringir ou condicionar a atuação da nova área, 

como: 

a) leis existentes; 

b) políticas administrativas, diretrizes operacionais e normas de conduta; 

c) estrutura organizacional, para definição de papeis e responsabilidades; 

d) recursos existentes (humano, físico e financeiro); 

e) tecnologia da empresa; 

E durante o processo de estruturação da central de informações gerenciais 

devem-se evitar alguns aspectos que podem prejudicar o seu desenvolvimento, 

como: 

a) estabelecer metas irrealistas; 

b) não estimar corretamente o tempo necessário para realizar as tarefas; 

c) não definir prioridade para as atividades da área; 



 
d) falta de planos de contingências em casos de dificuldades ou falhas técnicas e 

operacionais; 

Ainda durante o processo de estruturação, Oliveira (2011, p.111) sugere que 

essa fase seja sustentada por um pré-projeto e por um projeto, garantindo que o 

planejamento seja operacionalizado até o objetivo final da implantação da Central de 

Informações Gerenciais. 

Na figura abaixo, o autor demonstra que a sustentação da qualidade da 

informação deve ocorrer através de um “tripé” Qualidade do Decisor, Qualidade do 

Processo Decisório e Qualidade da Informação. 

 

Figura 10 – Sustentação da qualidade do SIG 
Fonte: Oliveira (2011, p.112) 

 

Ao final dessa fase, para a consolidação da estrutura da área, deve-se 

(Oliveira, 2011, p.113): 

a) completar o fluxo do sistema de informações, os componentes das 

informações e as suas interações; 

b) identificar o processo de tratamento dos arquivos; 

c) determinar a estrutura física (layouts); 

d) especificar a formatação dos documentos e relatórios de entrada, sua 

frequência, etc.; 

e) definir a necessidade de relatórios, volumes, frequências, distribuição; 

f) desenvolver a estrutura lógica geral do sistema de informações; 

g) determinar procedimentos e momentos de controle e avaliações; 

h) estabelecer a estimativa do custo do sistema de informações; 

i) elaborar um plano detalhado para a implantação; 



 
j) documentar todos os aspectos dessa fase do projeto ao coordenador do 

sistema e aos usuários; 

k) estabelecer a decomposição do sistema em subsistemas para facilitar o seu 

desenvolvimento e implantação. 

Estes são os modelos conceituais que fornecem um framework para a 

implantação de uma central de informações gerenciais em uma empresa. 

Como toda área deve possuir uma gestão dos processos por ela geridos, 

considerando que um processo, ao ser definido, deverá ter uma série de resultados 

esperados, próprios da sua natureza, deverá ter um conjunto de requisitos definidos, 

um levantamento inicial dos arquivos mestres usados na empresa, a verificação do 

nível de composição e utilização desses arquivos, etc. Além desses resultados, 

qualquer processo definido deverá apresentar um conjunto de atributos mais 

genéricos, que sintetizam a sua essência e são descritos a seguir: 

a) políticas: conjunto de diretrizes e normas, aprovadas e revisadas em âmbito 

corporativo, que representam o que a empresa espera daquele processo. 

b) planejamento da execução do processo: um processo terá um conjunto de 

atividades a serem cumpridas para que se alcance o seu propósito.  

c) monitoração: o processo deverá ser monitorado para garantir que os seus 

resultados serão alcançados. A monitoração pode ser feita por reuniões de 

acompanhamento das atividades do processo e de medições definidas sobre o 

seu desempenho. 

d) recursos: todo processo demanda um conjunto de recursos humanos e de 

outras naturezas, como financeiros, materiais etc., que deverão ser planejados 

na sua execução. 

e) responsabilidades: todo processo, formado por um conjunto de atividades, tem 

um conjunto de pessoas/papéis que possuem responsabilidades por suas 

execuções e garantirão o seu desempenho. 

f) recursos humanos: todo processo precisa qualificar as pessoas que estarão 

com responsabilidade de executar as suas atividades. Isso envolve 

treinamento, mentoring, coaching, auto estudo, etc. 



 
g) comunicação: todo processo demanda que os papéis envolvidos na sua 

execução se comuniquem através de variadas formas, como reuniões, e-mails 

etc., a fim de manter e garantir a sua execução. 

h) revisão: todo processo demanda também que as suas atividades sejam 

revisadas com a alta gerência, no sentido de prover visibilidade, a fim de que 

possam ser feitos ajustes em suas atividades, seus produtos e procedimentos, 

corrigindo a sua rota. 

i) avaliação: todo processo deverá ser auditado nas suas atividades e nos 

produtos delas derivados. Essa auditoria de qualidade efetuada sobre os 

processos garante que eles sejam executados conforme definidos e que os 

produtos esperados sejam efetivamente produzidos. 

j) controle: todo processo deverá ter os seus artefatos devidamente controlados 

nas diversas formas, como versionamento ou linhas de base, o que garantirá a 

integridade física e funcional dos seus produtos de trabalho. (BARBIERI, 2011, 

p. 52-53).  



 
4 ETAPAS PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CIG EM UMA EMPRESA 

Como foi possível observar na pesquisa bibliográfica realizada, a informação 

é vista como um dos principais bens de uma companhia e, se gerida e aproveitada 

corretamente, contribuirá diretamente ao sucesso almejado. 

Em função desta importância, surgem diversas questões a serem tratadas 

pelas empresas, principalmente na gestão dos dados, em identificar o que é 

realmente importante do que não é e na disponibilização da informação com 

acuracidade e tempestividade, ou seja, o número exato dentro do prazo 

estabelecido. 

Resumidamente pode-se dizer que o grande desafio neste processo é 

transformar a enorme quantidade de dados existentes nos bancos de dados das 

empresas em informações, e estas em uma inteligência ativa, ou inteligência 

competitiva, embasando a tomada de decisões nos níveis estratégicos e táticos, de 

uma organização. 

Um conjunto de atividades com um objetivo específico denomina-se processo. 

Comparativamente, a transformação de dados em informações, gerando relatórios 

padronizados, denomina-se processo de informações gerenciais. Entendendo que a 

informação seja um processo, faz-se necessário uma área dedicada para a 

transformação e consolidação do universo de dados em informações especificas e 

direcionadas aos usuários que, a partir dela tomarão a melhor decisão, assim como 

a área comercial gerencia o processo de vendas ou a área de logística gerencia o 

processo de transportes.  

Neste contexto a implantação uma área, denominada Central de Informações 

Gerenciais, para ser a dona do Processo de Informações Gerenciais, garantindo o 

Modelo de Gestão estabelecido pelas diversas áreas da empresa e pautado em 

recomendações de Governança Corporativa, sendo o referencial para as demais 

áreas neste aspecto, garantindo padronização, imparcialidade e acuracidade, é 

totalmente pertinente e, inclusive, recomendada.  

Percebida a necessidade de criação desta nova área, utilizando-se dos 

diversos modelos estudados e apresentados neste trabalho, foi criado um roteiro de 

como o processo de implantação de uma Central de Informações Gerenciais deve 

ser realizado. Este roteiro está separado em 03 etapas distintas, porém 

interdependentes, a considerar: Pré-Implantação, Implantação e Pós-Implantação, 

cada uma delas subdividida em fases. 



 
Buscando possibilitar aos responsáveis pela implantação da Central de 

Informações Gerenciais em uma empresa uma maior facilidade na aplicação deste 

roteiro desenvolvido, foi feito o detalhamento de cada uma das fases e criados seus 

respectivos checklists, compondo o framework considerado ideal pelos autores 

deste trabalho, exposto a seguir. 

4.1 ETAPA DE PRÉ-IMPLANTAÇÃO  

Esta etapa contempla todas as ações a serem executadas antes do início da 

implantação da Central de Informações Gerenciais, seria a etapa de planejamento 

interno para o recebimento desta área. Possui as seguintes fases: 

4.1.1 Apoio Claro da Alta Administração 

Entende-se como Alta Administração o grupo de executivos responsável 

diretamente pelas decisões que dão o direcionamento estratégico da companhia, o 

corpo decisório de uma empresa, podendo ser o Conselho de Administração, CEO 

(Chief Executive Officer) e seus Vice-Presidentes, para empresas de Grande Porte; 

Presidente e Diretores para empresas de Médio Porte; ou o próprio Dono, para 

empresas de Pequeno Porte. 

A alta administração deve comprometer-se diretamente com a área, não só 

no sentido de buscar orçamento para ter recursos para tal implantação, mas também 

no envolvimento e participação direto nas decisões, assim como na receptividade 

desta área por parte dos demais executivos e gestores; em acreditar e apoiar com 

eficácia, garantir o apoio e participação dos envolvidos, principalmente pelo exemplo 

próprio demonstrando interesse, buscando entender e auxiliar no desenho dos 

objetivos da área, se tornando um líder a ser seguido pelos seus subordinados, 

dando credibilidade ao CIG. 

A alta cúpula deve demonstrar todo este esforço utilizando o modelo de 

Comunicação Corporativa existente, como panfletos, banners, cartazes. Utilizando a 

metodologia de Gestão a Vista, e-mail, marketing e revistas internas, propagandas 

na intranet, criação de gincanas de participação no projeto, entre outras formas de 

envolvimento dos colaboradores. 

O principal ponto do apoio da alta cúpula seria referente a deixar claro que a 

empresa, assim como seus gestores, será medida com as informações fornecidas 



 
pela Central de Informações Gerenciais. Nesta fase, os gestores que irão liderar 

todos os processos do CIG já deverão ter sido selecionados. 

4.2.1.2 Lista de Verificação 

a) Há disponibilização de orçamento para implantação da área? 

b) Foi feita reunião inicial para apresentação da área aos gestores? 

c) Foi definida a estratégia da área e seu posicionamento interno? 

d) A Alta Direção está envolvendo-se nas ações e abrindo caminhos internos? 

e) Os gestores do CIG já foram selecionados e estão atuantes? 

f) Estão sendo enviadas comunicações corporativas assinadas pela alta 

direção? 

g) Está claro que a gestão de metas da companhia será medida com os números 

fornecidos pelo CIG? 

4.1.2 Estratégia da Companhia e Comprometimento dos Colaboradores 

A estratégia de uma companhia deve estar clara para todos os seus 

funcionário e escrita em documento oficial endossado pela Alta Administração. 

Neste documento estará previsto questões de mercado (posicionamento de 

mercado, exportações), questões operacionais (planos de capacidade operacional e 

expansões) e questões internas, como estrutura organizacional, dentre outros. Nesta 

última, deve estar previsto claramente a existência de uma área responsável pelo 

Processo de Informação Gerencial, seu posicionamento dentro da companhia e suas 

funções. 

Tudo isso deve ser divulgado claramente para todos os gestores envolvidos 

no processo de informação, deixando claro o apoio da Alta Administração e o seu 

patrocínio para a implantação desta área, utilizando-se os meios de comunicação 

corporativa. É primordial a utilização das reuniões entre lideranças para verificar se 

há entendimento do processo de informações gerenciais e o papel de cada um neste 

processo, assim como uma pesquisa formal de envolvimento e comprometimento de 

todos. 

Como pilar fundamental nesta fase, é a implantação de um fórum periódico 

para que os gestores, que possuem a missão da implantação da nova área, sejam 



 
ouvidos e encaminhem as dificuldades encontradas, que devem ser direcionadas e 

suas soluções encontradas e implantadas. 

4.1.2.1 Lista de Verificação 

a) Está previsto no Planejamento Estratégico da Companhia, no item estrutura 

organizacional, o Processo de Informação Gerencial? 

b) Foi informado para todos os gestores a estratégia da companhia referente à 

Informações Gerenciais? 

c) Todos os gestores têm conhecimento do Processo de Informação Gerencial e 

seu papel na implantação dele? 

d) As reuniões de lideranças são utilizadas para disseminar o conceito de 

informações gerenciais? 

e) Foi feita uma pesquisa de campo para medir o entendimento dos 

colaboradores e seu grau de comprometimento? 

4.1.3 Determinação da Política De Informação 

As diretrizes corporativas da forma como a informação será tratada pela 

empresa deve estar clara, colocadas em formato de Política Corporativa, em formato 

padrão e de fácil entendimento para todos, divulgando, prevendo itens como 

Objetivos da Área, Campos de Atuação, Pilares de Sustentação, Modelo de Gestão 

do Processo de Informação Gerencial, Diretrizes Operacionais e de Governança e 

as Responsabilidades de cada área envolvida. 

4.1.3.1 Lista de Verificação 

a) Existe uma Política de Informações definida, documentada conforme Modelo 

Corporativo e aprovada? 

b) A Política é conhecida por todos os envolvidos no processo de informação 

gerencial? 

4.1.4 Definição da Posição, Estrutura Organizacional e Escopo do CIG 

O escopo da Central de Informações Gerenciais é de fornecer informação 

confiável, em formato adequado e em momento oportuno, auxiliando o processo 



 
decisório nas empresas. Faz parte deste escopo o desenvolvimento e elaboração 

destas informações com total imparcialidade, garantindo credibilidade das mesmas. 

Nesse contexto, o CIG pode ou não influenciar as demais áreas da empresa (vide 

seção 4.3.3 Interação Com As Áreas, deste trabalho), mas obrigatoriamente deve 

ser o guardião dos dados, conceitos, metas e informações que são utilizadas para a 

tomada de decisão e medição da companhia, medindo seus processos, e dos 

gestores destes processos. 

Em função disso, a área deve estar posicionada em uma estrutura que seja 

independente dos demais processos da empresa, garantindo a imparcialidade na 

elaboração das informações e dos indicadores de desempenho. Entendemos que a 

área que se enquadra bem dentro desta necessidade, seria a Controladoria, pois ela 

já possui esta função por natureza. A seguir é apresentado um modelo de estrutura 

organizacional do CIG, o qual está ligado à Controladoria: 

 

Figura 11 – Modelo de Estrutura Organizacional da Companhia 
Fonte: dos Autores 

 

* Na estrutura do CIG, deverá haver estruturas específicas para atendimento das áreas envolvidas no 

Processo de Informações Gerenciais.  

** Na estrutura da TI, deverá existir estruturas designadas ao atendimento das demandas de projetos 
e suporte à rotina da Central de Informações Gerenciais.  
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Para suportar o processo de informação deve haver uma estrutura 

departamental, composto por 04 grandes áreas, a considerar: 

a) Centro de Serviço / Atendimento aos Usuários; 

b) Áreas usuárias da informação; 

c) CIG; 

d) TI. 

A seguir, o esquemático: 

 

Figura 12 – Estrutura Departamental do Processo de Informações 
Fonte: dos autores 

 

Descrição de Cargos e Funções: 

a) Gerente CIG: responsável geral pela área e pela disponibilização das 

informações estratégicas, conforme acordo de serviço estabelecido com as 

demais áreas da empresa. 

b) Coordenador de Informações Gerenciais: responsável pela definição de 

conceitos e métricas dos indicadores de performance junto às áreas, servir de 

ponto focal para atendimento dos clientes, bem como os processos base para 

a informação ser disponibilizada e o acompanhamento da utilização e 

aplicabilidade das informações nos processos decisórios da empresa. 
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c) Analista de Informações Gerenciais: responsável pela elaboração de 

documentos operacionais dos indicadores, especificando em detalhes os 

procedimentos técnicos e de negócios, público alvo, período e local de 

disponibilização. 

d) Analista de Governança de Informações: responsável pela gestão interna e 

externa quanto a utilização da informação, contemplando gestão de acesso, 

local de disponibilização, nível de detalhamento, atendimento de usuários, 

gestão de documentação e novas demandas; 

e) Gerente TI: responsável pela arquitetura tecnológica de suporte, garantindo o 

pleno funcionamento dos sistemas em todos os processos. 

f) Coordenador de TI - BI: responsável pela estrutura e estratégia utilizada no 

desenvolvimento da plataforma tecnológica da Central de Informações 

Gerenciais. 

g) Analista de TI - BI: responsável pela programação e armazenamento dos 

bancos de dados, bem como o desenvolvimento/ programação de relatórios e 

indicadores de performance. 

h) Ponto focal de Informações: responsável por definir o Modelo de Gestão da 

área, a ser implantada no CIG, assim como demandas necessidades de 

informações. 

i) Ponto Focal de Dados Mestres: responsável por garantir que todos os dados 

mestres necessários para a correta disponibilização das informações, 

conforme Modelo de Gestão definido, estejam dentro dos padrões 

estabelecidos. 

j) Atendente de Perfil de Acesso: responsável por garantir que o usuário 

somente consiga visualizar as informações, porém somente as necessárias 

para sua função 

k) Atendente de chamados dos usuários: responsável por garantir um canal de 

comunicação com os usuários e retornar com a solução, dentro de um prazo 

considerado satisfatório por ambas as partes. 

A Central de Informações Gerenciais deve possuir uma estrutura interna para 

suportar todas as demandas provenientes do Processo de Informação, a seguir a 

proposta desta estrutura. 



 

 

Figura 13 – Estrutura Detalhada CIG 
Fonte: dos autores 

Também a área de TI deve possuir uma estrutura interna para suportar o 

processo de informação, no quesito de suporte técnico, conforme proposta abaixo.

 

Figura 14 – Estrutura Detalhada TI 
Fonte: dos autores 

4.1.4.1 Lista de Verificação 

a) O escopo dos trabalhos do CIG foi definido e aprovado? 

b) A posição e estrutura organizacional do CIG foram definidas e aprovadas? 



 
c) As áreas suporte foram informadas de suas responsabilidades junto ao 

processo de informação gerencial e estão estruturadas? 

4.1.5. Avaliação dos Impactos na Cultura Organizacional da Companhia 

Assim como toda mudança gera desconforto, a criação de uma nova área na 

empresa também tende a gerar alguns ruídos e impactos na organização. 

O Impacto Organizacional identifica, analisa, mitiga e monitora os impactos 

gerados na organização decorrente das mudanças que estão sendo propostas, 

abrange diferentes dimensões (Pessoas, Processos, Estrutura, Tecnologia e 

Mercado), tem diferentes intensidades (alto, médio, baixo) e é um instrumento vivo, 

aberto para alterações ao longo da implantação da nova área. 

Estes impactos devem ser levantados e avaliados no processo de 

planejamento da implantação da área, por metodologia específica e ser apreciada 

pelos Patrocinadores do projeto, e os esforços necessários para a mitigação deles 

deve ser foco prioritário da Alta Direção, pois são elementos que podem criar grande 

dificuldade na integração da nova área na companhia. 

De forma esquemática temos a seguinte situação: 

 

Figura 15 – Impactos Organizacionais 
Fonte: dos autores 

 

Abaixo elencamos alguns impactos importantes que devem ser considerados 

e tratados: 

a) Centralização das informações estratégicas no CIG: esta medida afeta os 

processos e pessoas que geram informações descentralizadas na empresa, 

como, por exemplo, dentro da área comercial, um analista que tem como 

função gerar informações e indicadores para a equipe de vendas. Com o 

processo de centralização, este analista deixa de fazer estas funções e passa 

a analisar os indicadores que serão fornecidos pelo CIG, buscando lacunas e 

oportunidades junto a sua equipe. Nesse cenário a empresa pode 



 
potencializar o conhecimento desses analistas, transferindo-os para a nova 

área ou readequando sua função na área em que se encontram. 

b) Segurança da informação: visando manter a segurança das informações, deve 

fazer parte do escopo de implantação a criação de “Perfis de Acesso”. Esta 

medida deverá garantir que o acesso à informação será concedido somente a 

pessoas autorizadas e compatíveis com o perfil definido para a função. 

Durante a implantação da área a empresa deve estabelecer a matriz de 

acessos, e divulgar a empresa a diretriz que sustentará o tema “Perfil de 

Acesso”. 

c) Gestão do Desempenho de Metas: esta é uma das medidas de alta relevância 

para a empresa, pois trata da avaliação de desempenho dos executivos. Em 

muitas organizações, o resultado da avaliação de metas é quem defini o valor 

do bônus ou premiação dos funcionários. Por essa importância, este tema 

deve fazer parte do escopo do CIG. Essa nova área deverá também ser 

responsável em auxiliar os executivos a definirem suas metas, e regularmente 

fazer a medição do resultado, verificando e divulgando para a empresa o nível 

de aderência do realizado versus meta. Este medida tem um impacto positivo 

para a empresa, pois garantirá imparcialidade na medição e clareza na 

consolidação de resultados. 

d) Criação de comitês (métricas, fontes e conceitos): os comitês tem papel 

semelhante ao mediador. No CIG, eles serão responsáveis em avaliar as 

demandas que esteja fora do escopo padrão definido para a área, e deliberar 

sob os aspectos impactantes na infraestrutura, nas regras de negócios e 

Governança de Informações. Ao criar os comitês, o CIG estará respaldando 

que todas as decisões tomadas fora do escopo padrão em relação a 

informações, tiveram os riscos mitigados e todos os influenciadores 

envolvidos.  

4.1.5.1 Lista de Verificação 

a) Há uma metodologia de avaliação de riscos aplicada no Planejamento da 

implantação do CIG? 

b) Há um Plano de Mitigação para os impactos levantados, com 

responsabilidades bem definidas? 



 
4.1.6. Aprovação dos Recursos Financeiros para Implantação e Pós-Implantação 

A Central de Informações Gerenciais, para poder ser implantada, necessita de 

recursos financeiros, que devem ser disponibilizados para os gestores responsáveis 

pelo projeto. Uma criteriosa avaliação deve ser feita pelo time de Gestão de 

Investimentos da companhia e muito do custo do projeto estará diretamente ligado à 

definição estratégica do escopo da nova área, a ser definido pela Alta 

Administração, exposto na seção 4.1.4 deste trabalho. 

O detalhamento do orçamento deve ser feito pelos gestores do projeto e 

aprovados pela Alta Administração, e a aprovação do orçamento deve seguir o 

roteiro padrão da aprovação de projetos da companhia. Os recursos devem estar 

divididos em dois orçamentos: um para a fase de implantação (orçamento do 

projeto) e outro para a fase de pós-implantação (orçamento da área). 

Para a composição do orçamento, alguns itens são imprescindíveis: 

a) Definição do escopo da área; 

b) Definição dos recursos humanos da área; 

c) Definição da plataforma tecnológica de software e hardware; 

d) Definição da estratégia de treinamento e comunicação do projeto. 

4.1.6.1 Lista de Verificação 

a) O orçamento previsto para a área está detalhado e aprovado? 

b) O orçamento contempla os principais itens previstos neste trabalho? 

4.2 ETAPA DE IMPLANTAÇÃO  

Esta etapa contempla a implantação propriamente dita do CIG, seria o projeto 

(início, meio e fim) para tirar o planejamento do papel e detalhar as diretrizes 

estabelecidas na Política de Informações. Possui as seguintes fases: 

4.2.1 Comunicação Ativa aos Stakeholders 

Os Stakeholders são as pessoas, ou grupo de pessoas, que impactam ou são 

impactadas pela implantação da nova área e têm interesse ou algum aspecto de 

direito ou propriedade sobre o que está sendo alterado. Dentro de uma organização, 

que nada mais é do que um conjunto de pessoas, há aqueles que são diretamente 



 
impactados com a implantação da Central de Informações Gerenciais, mais ou 

menos, porém há várias partes interessadas que devem ser consideradas, 

mapeadas e comunicadas assertivamente do processo em andamento. Este 

processo de identificação é fundamental para o sucesso da implantação, visto que 

se houver algum impactado que não esteja devidamente mapeado, estes poderão 

dificultar em muito este processo, principalmente referente aos problemas que 

venham a acontecer. 

Como principais stakeholders, temos: 

a) Patrocinador Local: assegura que a mudança será implantada em sua área de 

autoridade; 

b) Patrocinador Principal: legitima a mudança e tem o poder da decisão final. É o 

grande influenciador, suas atitudes darão direcionamento e força para 

mobilizar as pessoas na realização das atividades; 

c) Lideranças e Influenciadores: possuem um poder formal ou informal, e, se 

favoráveis ao processo de implantação do projeto, podem ajudar a vender os 

benefícios do mesmo e facilitar a comunicação entre áreas e pessoas;  

d) Agentes da mudança: profissionais que planejam e executam ações que 

permitem que outros profissionais entendam o processo.  

e) Usuários impactados: profissionais que utilizarão os entregáveis previstos pela 

nova área; 

f) Entidades Externas: empresas que estejam atuando na implantação da nova 

área. 

Uma comunicação ativa para os stakeholders tem dois grandes objetivos: 

a) Garantir aderência dos stakeholders ao projeto, facilitando o processo de 

mudança; 

b) Promover a melhor forma de comunicação para cada público possibilitando o 

alinhamento e o engajamento do stakeholder ao projeto. 

Toda e qualquer implantação requer uma cuidadosa atenção para a 

Comunicação, pois é através dela que todos os envolvidos recebem as informações 

necessárias para o melhor desempenho possível das atividades pela qual estão 



 
responsáveis, nem falta, nem excesso, mas o necessário para o bom andamento 

dos trabalhos. Os principais objetivos de uma comunicação clara são: 

a) Ajustar e aperfeiçoar o que foi formalizado na estratégia de implantação; 

b) Tornar conhecido e claro o planejamento, possíveis mudanças e marcos do 

projeto; 

c) Alinhamento com as demais áreas; 

d) Necessidade de anteceder aos fatos, a Comunicação não pode ser mero 

registro; 

e) Gera um melhor clima e engajamento para os integrantes do projeto, 

eliminado surpresas. 

Os veículos para comunicação são muitos, porém cada um possui seu foco e 

público alvo. Como exemplo podemos citar os Boletins Eletrônicos, Relatórios 

específicos impressos, comunicações internas, vídeo do projeto, banners, camisetas 

/ brindes, reuniões presenciais, Roadshow, Intranet, Revista Corporativa, Contagem 

Regressiva para Implantação, dentre outros. 

Toda a estratégia de Comunicação possui 6 fases, cada uma contemplando 

um Plano de Ação do tipo 4W1H (Who/Quem, What/O que, How/Como, Where/Onde 

e When/Quando), demonstrado esquematicamente a seguir: 

 

Figura 16 – Esquemático das Fases de Comunicação 
Fonte: dos autores 

 



 
Na fase de implantação da Central de Informações Gerenciais, devem-se 

promover algumas ações de comunicação que visam maior aceitação da nova área 

por toda empresa como: 

a) Divulgar, durante e após o projeto, informativos eletrônicos com assuntos e 

curiosidades da nova área; 

b) Promover reuniões periódicas com os executivos, buscando formar parcerias e 

esclarecer possíveis dúvidas; 

c) Apresentar modelos ou realizar entregas parciais do que está sendo proposto. 

4.2.1.1 Lista de Verificação 

a) Todos os stakeholders estão devidamente mapeados? 

b) O Plano de Comunicação está formalizado e aprovado? 

c) Todas as comunicações do projeto são aprovadas pelos gestores do projeto e 

encaminhadas a todos os interessados? 

d) O Plano de Comunicação está sendo cumprido e sua eficácia está sendo 

verificada junto aos stakeholders? 

4.2.2 Definição do Time do Projeto e da Metodologia de Gestão de Projetos  

Sendo o projeto um esforço temporário empreendido para criar um produto, 

serviço ou resultado exclusivo, o gerenciamento de projetos é a aplicação de 

conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto visando 

atingir um conjunto de objetivos pré-definidos, num certo prazo, com um certo custo 

e qualidade, através da mobilização de recursos técnicos e humanos. Este 

gerenciamento é realizado através da aplicação e da integração dos processos de 

iniciação, planejamento, execução, monitoramento / controle e encerramento. 

O projeto deve contemplar a gestão de Escopo, Prazo, Custo, Qualidade 

(testes), Recursos Humanos, Comunicação, Riscos e Aquisições. A empresa deve 

possuir uma metodologia formal e disseminada para fazer a gestão de seus projetos 

e a implantação do CIG é um projeto e deve ser gerido por esta metodologia. 

Referente ao time do projeto, deve haver diversos profissionais, cada um 

responsável por uma área e reportando ao Gerente do Projeto, que sugerimos seja o 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Objetivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Custo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qualidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recurso


 
futuro gerente do CIG (vide seção 4.1.4). Abaixo sugestão da estrutura do Projeto de 

Implantação do CIG: 

 

Figura 17 – Modelo de Estrutura de Time do Projeto 
Fonte: dos autores 

 

Responsabilidades das Funções: 

a) Sponsor: responsável por ser o último nível de decisão e abrir caminhos para 

as resoluções de maior impacto; 

b) Gerente do Projeto: responsável pela formatação da estratégia de 

implantação, pelo acompanhamento diário e pelos reportes periódicos do 

projeto para o Sponsor, Comitê de Gestão e de Validação; 

c) Patrocinador da Frente: responsável por garantir o patrocínio do projeto junto 

aos gestores da área de negócio que representa, indicar recurso do negócio 

para trabalhar tempo integral no projeto, garantir a mobilização para condução 

das atividades, aprovar o conteúdo, conceitos e critérios e validar com os 

níveis de Diretoria da área e disseminar os conceitos e facilidades a seus 

pares e equipe; 

d) Líder da Frente: responsável por garantir a condução do dia-a-dia da frente e 

garantir toda a documentação, testes e alinhamentos necessários; 

e) Designado da Frente: responsável por assegurar que o time de 

desenvolvimento tenha as informações necessárias para o desenvolvimento 

dos módulos, construir os indicadores de gestão juntamente com o time do 

CIG, fazer a ponte entre o time do projeto e a função de negócio, realizar os 



 
testes da solução, treinar os multiplicadores das áreas de negócio nos 

conceitos e utilização da plataforma de BI; 

f) Comitê de Gestão: responsável pelas aprovações máximas do projeto e 

deliberar sobre os temas mais polêmicos e impactantes. Devem fazer parte 

deste Comitê o Sponsor e alguns membros do Comitê de Validação; 

g) Comitê de Validação: responsável pelo direcionamento do projeto e direcionar 

os roteiros do projeto. Devem fazer parte deste Comitê o gestor máximo de TI, 

da Controladoria, de Gestão da Mudança, o Gerente do Projeto e os 

Patrocinadores das Frentes; 

h) Grupo Gestor: responsável por suportar os pontos locais de gestão de 

projetos, TI e Gestão da Mudança, além de tomar decisões; 

i) PMO, TI e Gestão da Mudança local: conduzir o dia-a-dia do projeto nos 

assuntos de gestão de projeto, TI e gestão da mudança. 

Todo o projeto deve ser documentado corretamente para haver registros das 

solicitações do negócio e das definições, gerando possibilidade de comparação com 

o que será entregue, servindo de referencial na fase dos testes bem como um 

histórico dos Modelos de Gestão desenhados para a companhia. 

O projeto deve prever fóruns de acompanhamento das atividades do projeto, 

como reuniões de verificação periódicas, grandes encontros de alinhamento de 

conhecimento e estratégia e os encontros com os Comitês de Validação e Gestão, 

com atas contendo as definições tomadas e os Planos de Ação com responsáveis 

geridos, sendo que cada reunião deve ser aberta verificando-se o status das ações 

levantadas na última reunião. 

4.2.2.1 Lista de Verificação 

a) Há metodologia de gestão de projetos definida e aplicada no projeto? 

b) Todos os controles previstos estão implantados de forma efetiva? 

c) O time do projeto está montado? 

d) Os fóruns de acompanhamento estão definidos, as agendas enviadas e os 

envolvidos participantes? 

e) As decisões e os Planos de Ação estão sendo acompanhados e geridos? 



 
4.2.3 Definição do Modelo de Gestão de Cada Área 

O Modelo de Gestão é a forma como a área de negócio vai gerir e medir seus 

processos, buscando atingir os objetivos da área. Este Modelo é composto por 

Indicadores Chaves de Desempenho, cuja sigla em inglês é KPI (Key Performance 

Indicator), que possuem vários identificadores pertinentes, a serem registrados em 

dois documentos distintos: Árvore de Indicadores e Business Blue Print. De uma 

forma esquemática, como demonstrado na figura abaixo, poderemos identificar o 

alvo como se fossem os objetivos estratégicos definidos pela Alta Administração e a 

seta como os indicadores de desempenho. 

Para a definição dos indicadores, algumas etapas devem ser cumpridas: 

a) Obter Diretriz ou Estratégia do Presidente; 

b) Garantir o alinhamento das Metas Financeiras; 

c) Influenciar na melhoria da Gestão dos Resultados; 

d) Reduzir sobreposição de resultado, cada um deve ter acesso à parte que lhe 

cabe do todo; 

e) Todos os Indicadores devem estar na rotina do CIG; 

f) Simplificar o desdobramento das metas; 

g) Definir Indicadores até nível de Coordenação; 

h) Não alterar a lógica de desdobramento durante o ano corrente. 

4.2.3.1 Árvore de Indicadores 

A Árvore de Indicadores busca interligar os diversos indicadores que 

constituem o Modelo de Gestão das áreas, verificando os indicadores estratégicos, 

táticos e operacionais. Os indicadores estratégicos são os mais macros, com visão 

mais genérica e alta abrangência para um público de Presidente e Diretores; os 

indicadores táticos possuem maior detalhamento e suportam os indicadores 

estratégicos, com abrangência mais específica para o público de gerentes; os 

indicadores operacionais medem os processos diretamente, com máxima abertura 

atendendo os níveis mais operacionais, como Coordenadores e Analistas. 



 

 

 

 

 

 

4.2.3.2 Business Blue Print - BBP 

Este documento é dividido em três partes: duas partes de negócio, 

denominadas funcional – BBP Funcional e camada de apresentação – BBP Camada 

de Apresentação, e outra parte de TI, denominada técnica – BBP técnico, distribuído 

conforme segue: 

a) Funcional – Negócio / CIG 

b) Camada de apresentação – Negócio / CIG 

c) Assinatura negócio – Negócio / CIG 

d) Mapeamento das Origens dos Dados – Negócio / CIG 

e) Modelagem Técnica – TI 

f) Assinatura Técnica – TI 

Abaixo as informações básicas que devem estar registradas no BBP 

Funcional – ficha do indicador: 

 

Indicadores 
Estratégicos 

Indicadores 
Táticos 

Indicadores 
Operacionais 

Figura 18 – Modelo de Árvore de Indicadores 
Fonte: dos autores 



 

Definição: Descrição do indicador 

Objetivo Gerencial: Objetivo gerencial do indicador 

Área Responsável: Área dona do indicador 

Unidade de Medida: Característica da medição 

Periodicidade: Periodicidade de disponibilização do indicador 

Consolidação: Forma de consolidação anual do indicador 

Dimensões de Análise: Nível de detalhamento do indicador 

Origem: Local de origem dos dados  

Cálculo: Fórmula de Cálculo do indicador 

Segurança: Objeto de restrição de visão do indicador 

Tabela 2 – Informações Básicas do BBP Funcional 
Fonte: dos Autores 

 

O BBP Camada de Apresentação é o detalhamento do layout do relatório, 

composto por gráficos, filtros, tabelas e todos os itens necessários para que a 

visualização seja feita da melhor forma possível pelo usuário. Estes documentos 

devem ser construídos em conjunto pelo CIG e Área de Negócio, sendo garantido 

que os objetivos do Planejamento Estratégico estejam sendo atendidos. 

Referente à parte técnica, faz-se necessário o mapeamento das origens de 

dados (de onde virão os dados que constituirão a informação) e a modelagem 

técnica (solução técnica da construção do indicador), feitas pelo time de TI. Toda 

documentação deve ser arquivada corretamente como registros do projeto para 

consultas futuras, quando necessário. 

4.2.3.3 Lista de Verificação 

a) Os Modelos de Gestão (Árvore + BBP) das áreas estão documentados, 

assinados e alinhados ao Planejamento Estratégico da Companhia? 

b) Os BBP estão arquivados para consultas futuras? 

4.2.4 Capacitação dos Usuários 

Todo o Plano de Treinamento é composto em 07 etapas macro (Estratégia de 

Treinamento, Definição do Catálogo de Cursos, Definição dos Padrões dos 

Materiais, Desenvolvimento dos Materiais de Treinamento, Executar o Planejado, 

Avaliação da Execução e Suporte e Melhoria contínua), cada uma contemplando um 



 
Plano de Ação do tipo 4W1H (Who/Quem, What/O que, How/Como, Where/Onde e 

When/Quando), demonstrado esquematicamente abaixo:  

 

Figura 19 – Esquemático das Fases dos Treinamentos 
Fonte: dos autores. 

 

Na definição do modelo de gestão para cada área devem ser identificados os 

usuários da ferramenta que invariavelmente irão necessitar de treinamento quanto à 

utilização da mesma. Este processo de capacitação é uma etapa crucial da fase de 

implantação do CIG, pois deficiências nesta etapa podem acarretar consequências 

crônicas ou, por vezes, irremediáveis, como a subutilização do sistema e erros em 

sua manipulação/operação, o que resulta na inadequação da ferramenta às rotinas 

de trabalho e conseguinte rejeição ao uso. 

Deste modo, a fim de prover-se a capacitação adequada à área/função de 

cada um, os usuários deverão ser divididos em grupos segundo sua relação com a 

CIG – data imputer, analista/leitor e editor – e níveis de acesso à informação – de 

domínio público ou divulgação livre até restrito à gerência/diretoria. Cada grupo deve 

então receber treinamento com foco no que lhe compete e, para isso, o programa de 

treinamento deve ser composto por módulos, uma vez que a composição dos grupos 

pode variar dependendo do critério adotado e da área/função de cada um de seus 

integrantes. 



 

 

Figura 20 – Nível hierárquico versus Nível de acesso à informação 
Fonte: dos autores. 

 

Na estratégia de treinamento deve ser definida a forma como estes 

treinamentos ocorrerão: via e-learning, via multiplicadores ou diretamente pelos 

representantes do CIG. Para tal fatores como custo e público alvo devem ser 

analisados pelo time de Gestão da Mudança do Projeto com o Gerente do Projeto. 

É parte fundamental da etapa de capacitação a apresentação de conceitos 

básicos do processo de informação gerencial, dando-se destaque à conscientização 

dos usuários acerca da qualidade dos dados como elemento-chave na produção da 

informação, isto é, do ativo o qual uma CIG se propõe a estruturar, repassar de 

forma clara o Modelo de Gestão (indicadores, métricas), definições de gestão de 

perfil de acesso e atendimento. Como no BI há a transformação de dados em 

informações, com um cabedal de conhecimento de negócio envolvido, a qualidade 

intrínseca do insumo (dados) alimentado no sistema é essencial e deve ser regida 

sob a ótica de governança de dados. 

Entretanto, não se deve perder de vista o real objetivo da implantação da 

ferramenta, de instrumentalizar a tomada de decisão com informações gerencias. E 

isso deve nortear a produção de manuais e instruções de orientação quanto ao seu 

uso. Além disso, é de se esperar que a ferramenta evolua ao longo do tempo, logo, 

toda e cada alteração deve ser devidamente registrada nos materiais didáticos e 

amplamente comunicada à comunidade de usuários via comunicação ou em 

treinamentos posteriores. 

4.2.4.1 Lista de Verificação 

a) Houve identificação dos usuários por Módulo de Informações? 



 
b) Os usuários foram classificados segundo sua relação com a ferramenta e nível 

de acesso à informação? 

c) Foi definida a Metodologia de Treinamento aos usuários, conforme 

classificação? 

d) Foram elaborados os materiais didáticos, dividido em módulos? 

e) Está prevista e sendo implantada a atualização dos programas de treinamento 

e materiais à medida que a ferramenta evoluir? 

4.2.5 Implantação dos Processos de Suporte 

Para que a Central de Informações Gerenciais entre em plena operação e 

consiga atender às expectativas da empresa, deve possuir recursos humanos, 

físicos e tecnológicos; no primeiro caso com uma estrutura organizacional própria 

condizente com suas necessidades, tanto em questões de números de 

colaboradores como em perfil, assim como áreas suporte também estruturadas e 

engajadas; no segundo item seria o ambiente físico de trabalho, composto por 

mobiliário, telefone, assim como a estrutura tecnológica suporte, composta por 

hardware (computadores, servidores, rede de lógica) e software (sistemas onde as 

informações serão disponibilizadas) condizente. 

Para o dimensionamento e contratação dos recursos humanos, faz-se 

necessário o envolvimento do RH da empresa para suportar os gestores do CIG, de 

TI, das áreas de negócio e do Centro de Serviços nas contratações necessárias, 

mapeando os perfis ideais para as diversas atividades que serão desenvolvidas nas 

áreas e buscando internamente ou no mercado estes recursos, e do time de 

Suprimentos / Compras para as aquisições necessárias de estrutura física e 

tecnológica. 

Os recursos financeiros para estas contratações e aquisições devem estar 

previstos no Orçamento do Projeto, previsto na seção 4.1.6 deste trabalho. Como 

perfil ideal do profissional para a área, deve-se buscar aquele que alia sólidos 

conhecimentos nos conceitos de Business Intelligence e suas ramificações 

tecnológicas, além dos conhecimentos corporativos como ramos de atuação do 

negócio, da estrutura organizacional, dos processos internos e uma boa experiência 

em áreas de apoio e suporte. Durante o processo seletivo, o profissional deve ser 

avaliado quanto na dualidade capacidade técnica e comportamental, suas 



 
habilidades em resolução de problemas, fluência verbal, cordialidade e de seu 

conhecimento de técnicas de tratamento de informações. 

Para as áreas de suporte e infraestrutura de TI, o padrão ITIL (International 

Technology Infrastructure Library) sugere alguns pontos a serem gerenciados e se 

concentra em funções de operação e serviços, surge como o mais indicado para 

projetos de CIG de baixa e média complexidade. No que compete à área de suporte, 

é de sua responsabilidade o gerenciamento. 

a) De configuração, para identificar e controlar os ativos de TI e itens de 

configuração definidos na organização, estabelecendo a rastreabilidade 

quanto aos serviços oferecidos. 

b) De liberações, para garantir que as instalações de versões de hardware e 

software sejam realizadas de forma segura, testada e devidamente autorizada 

pelos responsáveis e notificada aos usuários. 

c) De incidentes, a fim de reduzir o tempo de indisponibilidade dos serviços. 

d) De problemas, com o objetivo de reduzir o impacto causado por incidentes e 

impedimentos gerados por erros de infraestrutura de TI e criar mecanismos de 

prevenção à reincidência destes erros. 

e) De mudanças, para minimizar os efeitos de mudanças solicitadas ou definidas 

como correções sobre a estrutura existente, preservando a qualidade do 

serviço da CIG. 

Adicionalmente, para os casos onde os processos de suporte e infraestrutura 

constituam uma única área, deve-se atentar para o gerenciamento de capacidade, 

que objetiva garantir que a capacidade instalada de infraestrutura esteja adequada e 

em consonância com as demandas da operação da CIG, buscando que haja uma 

velocidade de navegação correspondente com a necessidade dos usuários de 

informações, que deve ser o mais rápida possível. A área de TI deve também possui 

processos de monitoramento do trânsito das informações, agindo de forma proativa 

em caso de problemas. 

A verificação da estrutura de hardware (servidores, computadores, disposição 

de internet, trânsito da informação, etc.) e software (programa onde as informações 

serão acessadas) torna-se imprescindível, pois serão eles que operacionalizarão 

todo o conceito que envolve as informações. Para ambos há diversos tipos, versões 

e fabricantes disponíveis no mercado e a área de TI deve buscar a melhor solução, 



 
aliando custo x benefício x necessidade, dependendo do tamanho e abrangência da 

empresa. 

4.2.5.1 Lista de Verificação 

a) O RH está envolvido no processo de contratações de colaboradores para o 

CIG? 

b) A área de Suprimentos está envolvida para as aquisições necessárias? 

c) Foram definidos todos os requisitos dos recursos tecnológicos da área de 

suporte? 

d) Foram definidos os perfis dos recursos humanos do CIG e das áreas de 

suporte? 

e) Foi definido o modelo de trabalho da área de suporte, incluindo decisão de sua 

terceirização? 

f) Foi avaliada a infraestrutura tecnológica ideal para a necessidade da empresa 

pela área de TI? 

g) Foi escolhida a ferramenta onde as informações gerenciais serão 

disponibilizadas aos usuários? 

4.2.6 Definição da Governança de Informações 

Governança vem a ser o conjunto de processos e regulamentos que ditam a 

forma como uma empresa ou área é dirigida, administrada ou controlada. O termo 

inclui também o estudo sobre as relações entre os diversos stakeholders e os 

objetivos pelos quais a empresa ou área orienta-se. É uma área de estudo com 

múltiplas abordagens cujo objetivo é garantir a aderência dos stakeholders a códigos 

de conduta pré-acordados, através de mecanismos que tentam reduzir ou eliminar 

os conflitos de interesse. 

A Central de Informações Gerenciais, por ser a responsável do Processo de 

Informação Gerencial, deve ser também a dona da Governança de Informação e 

dentro da sua estrutura (vide figura 13 da seção 4.1.4) deve haver uma área 

responsável pela Governança de Informações Gerenciais, cujas responsabilidades 

seriam: 

a) Project Management Office (PMO) do Projeto BI;  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Stakeholders
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conflitos_de_interesse


 
b) Garantir que o novo modelo de BI esteja sendo seguido pela companhia; 

c) Desenvolver e manter padrões, políticas e procedimentos aplicáveis ao 

processo de BI, assegurando a sua correta documentação; 

d) Elaborar templates e padrões de documentos, garantindo aderência às 

políticas corporativas; 

e) Acompanhar a implementação e utilização de políticas e padrões; 

f) Assegurar a operacionalização e o bom resultado dos mecanismos de 

integração definidos; 

g) Acompanhar a implementação dos Acordos de Nível de Serviço e reavaliar 

sua adequação ao processo estabelecido; 

h) Fomentar a melhoria contínua dos processos definidos; 

Os principais temas da Governança de Informações Gerenciais seriam: 

a) Comitês de Gestão: estrutura de reuniões para alinhamentos, definições e 

verificações do CIG com stakeholders; 

b) Atendimento aos usuários: canal de interação do CIG com usuários; 

c) Perfil de Acesso: diretrizes de quem, como e de que forma acessam as 

informações; 

d) Documentação de BI: registro físico e eletrônico de todas as definições do 

Projeto e Rotina; 

e) Novas demandas de BI: necessidades de novas informações ou alterações 

nas existentes em função da dinâmica da companhia e do processo de 

Melhoria Contínua; 

f) Gestão de Dados Mestres: conhecer e gerir todos os dados mestres dos 

indicadores. 

g) Cada tema possui uma dinâmica de gestão que deve ser feita pelo 

Coordenador de Governança de Informações Gerenciais e deve, em tempo de 

projeto, possuir uma frente específica cuja missão é criar o desenho de como 

será a gestão na etapa de pós-implantação. Durante este desenho deve ser 

envolvidos o maior número possível de stakeholders e o time do CIG. 



 
4.2.6.1 Comitês de Gestão 

Deve haver, no mínimo, 06 (seis) Comitês em funcionamento no Processo de 

Informação Gerencial, buscando a integração entre todos os participantes e 

usuários, sendo o CIG o guardião e ponto de convergência entre eles. Os 05 (cinco) 

Comitês seriam: 

a) CIG interna: reunião mensal entre o Gerente do CIG e os Coordenadores de 

Informações Gerenciais, objetivando verificar o andamento da gestão do 

processo de informações gerenciais; 

b) CIG – CSC: reunião trimestral entre o Coordenador de Governança de 

Informações Gerenciais e os Gestores dos processos de Atendimento e Perfil 

de Acesso, para verificações do andamento do processo de atendimento e 

perfil de acesso; 

c) CIG – Negócio TI: reunião mensal entre os Coordenadores de Informações 

Gerenciais e time de negócio de TI, objetivando verificar se há algum projeto 

na companhia que esteja tratando de informações e o CIG não está envolvido; 

d) CIG – TI: reunião mensal entre o Coordenador de Governança de Informações 

Gerenciais e o Gerente de TI de BI, objetivando acompanhar o atendimento de 

TI; 

e) Comitê BI: reunião bimestral entre o Diretor de TI, o Diretor de Controladoria, o 

Gerente de Informações Gerenciais e o Coordenador de Governança de 

Informações Gerenciais; 

f) Comitê de Demandas: reunião mensal entre o Gerente do CIG e os 

Coordenadores de Informações Gerenciais, objetivando priorização das 

demandas enviadas ao longo do período pelos Negócios. 

Esquematicamente, o processo de inter-relação entre o CIG e todas as áreas 

envolvidas no Processo de Informação Gerencial seria. 



 

 

Figura 21 – Inter-relação entre as áreas envolvidas no Processo de Informação Gerencial 
Fonte: dos autores: 

4.2.6.2 Atendimento aos Usuários 

Existem vários modelos para o atendimento aos usuários de sistemas, um 

deles seria haver uma área corporativa denominada Centro de Serviços 

Compartilhados que centralizaria todos os chamados, outro seria cada dono de 

sistema possuir o seu time de atendimento, porém independente do modelo 

escolhido, em ambos os casos, deve haver uma metodologia de recebimento, 

encaminhamento e tratativa dos chamados abertos pelos usuários das informações, 

assim como um prazo acordado. Neste caso podemos dividir os possíveis chamados 

em três grandes grupos: chamados de perfil de acesso, chamados de TI e 

chamados de informações, cada preparado para receber alguns tipos de chamados: 

 

a) Chamados de Perfil de Acesso: solicitações de acesso (usuários novos ou 

alterações em usuários existentes) e incidentes de acesso (problemas); 

b) Chamados de TI: incidentes de acessibilidade e incidentes de performance 

(velocidade de acesso); 

c) Chamados de Informação (CIG): dúvidas sobre a métrica do indicador, 

navegabilidade ou sobre a informação (número) 
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4.2.6.3 Perfil de Acesso 

Como a informação é um dos bens mais preciosos de uma companhia, deve 

haver uma gestão efetiva de quem e em qual nível os usuários a estão acessando. A 

informação existe para suportar as decisões dos gestores, portanto cada um 

somente deve acessar as informações pertinentes ao processo que faz a gestão, 

limitado à sua área de responsabilidade. A companhia deve possuir uma Norma 

Corporativa descrevendo quais os cargos elegíveis e o perfil de acesso de cada um 

destes cargos, além de uma metodologia de controle dos acessos liberados. 

Importante ressaltar que é uma boa prática a existência da figura de usuários 

chaves, para suportarem os demais colaboradores da área, reduzindo custos, 

restringindo acessos e melhorando a segurança. 

4.2.6.4 Documentação de BI 

A Governança deve garantir que todos os processos e decisões estejam 

registradas, garantindo que os responsáveis estejam sendo envolvidos e para que 

haja rastreabilidade. Há vários documentos a serem arquivados física e 

eletronicamente, dentre eles destacamos: 

a) Política de BI; 

b) Árvore de Indicadores; 

c) Business Blue Print (BBP); 

d) Evidência de testes; 

e) Aceite formal;  

f) Matriz de Diretrizes de Perfil de Acesso; 

g) Manuais de Treinamento; 

h) Instruções de Trabalho (IT’s); 

i) Acordo de Nível de Serviço (ANS); 

j) Apresentações, Atas e Planos de Ação das Reuniões dos Comitês. 

Estes documentos devem possuir modelos estabelecidos, sua rotina de 

atualização / arquivamento deve estar clara para todos os Coordenadores de 



 
Informação Gerencial, que deverão ser treinados e mantidos em local seguro e de 

forma organizada física e eletronicamente. 

4.2.6.5 Novas Demandas de BI 

O mercado globalizado é muito dinâmico e gera constantes movimentos 

internos para acompanhá-lo, refletindo diretamente na necessidade das informações 

gerenciais da companhia em novas informações, alterações ou desativação das 

informações existentes são exigidas. Para acompanhar este processo deve haver 

uma gestão de captação, avaliação, priorização, execução das demandas que 

chegam ao CIG pelas áreas de Negócio ou pelas reuniões dos Comitês existentes. 

Neste caso, os Coordenadores de Informações Gerenciais devem estar em contato 

constante com os negócios que são responsáveis para captar as necessidades, 

antecipando-as sempre que possível. Para isso faz-se necessário estabelecer um 

fluxo lógico de atendimento, conforme abaixo: 

a) CIG e Negócio desenvolver especificações e solução funcional, incluindo 

avaliação de impactos e riscos; 

b) TI desenvolver BBP técnico contemplando prazo de desenvolvimento; 

c) TI classificar demanda em Projeto (> 300 horas de desenvolvimento) ou 

Melhoria (< 300 horas de desenvolvimento); 

d) CIG homologar a solução proposta com o cliente; 

e) CIG priorizar demandas no CIG (Comitê de Demandas); 

f) TI enviar cronograma de desenvolvimento; 

g) TI desenvolver as demandas priorizadas, conforme cronograma enviado; 

h) CIG e Negócio testar e homologar a solução e comunicar a conclusão; 

i) CIG documentar a validação e preencher a documentação pertinente à 

empresa. 

4.2.6.6 Gestão dos Dados Mestres 

Todos os dados mestres necessários para que a informação esteja conforme 

solicitado pelo usuário devem ser conhecidos e geridos. O ideal é que os dados 

mestres estejam integrados no sistema de ERP, quando existir, e seus inputs ou 



 
alterações sejam centralizados em uma única área, o Centro de Serviços, se existir 

ou uma área específica para este fim, visando garantir o processo. Deve haver um 

dono de cada dados mestres mapeado, responsável por definir os conceitos, regras 

e especificações, e um entrelaçamento entre os dados mestres e sua influência nos 

diversos indicadores. Cada vez que houver uma demanda de alteração de algum 

dado mestre, deve-se verificar quais indicadores serão impactados e um fórum deve 

ser convocado para a definição. 

4.2.6.7 Lista de Verificação 

a) A governança foi desenhada, com a participação dos stakeholders e aprovada 

pelos Comitês do Projeto? 

b) Todos os itens descritos neste trabalho foram previstos? 

4.2.7 Especificação e Implantação da Estratégia e Plataforma Tecnológica 

Esta fase é bem técnica e está totalmente sobre a responsabilidade do time 

de TI do Projeto, que fará o Plano de Trabalho e cujo acompanhamento plano 

comparado com o real será feito pelo PMO. 

Ao longo do ciclo de implantação, o projeto deverá ter uma frente que tratará 

do desenho tecnológico do sistema de BI. Vários aspectos relacionados ao projeto 

de bancos de dados deverão ser considerados para garantir desempenho, 

disponibilidade, segurança, etc. nos acessos às estruturas que formam o arcabouço 

computacional do sistema da CIG. Em linhas gerais, devem ser seguidos os 

seguintes passos: 

a) Estimativa do tamanho do banco de dados; 

b) Arquitetura de servidores para o banco de dados; 

c) Definição de estruturas de acesso ao banco de dados; 

d) Definição de aspectos gerais e indicadores de desempenho. 

A arquitetura do sistema vai definir a forma pela qual as estruturas de dados e 

de seus tratamentos serão montadas. Seu ponto central é a base de dados, ou data 

warehouse, que deve gradativamente adequar-se à demanda de processamento de 

dados, além contar com segurança adequada contra vazamento de informações. O 

design da arquitetura passa pela definição de requisitos de informação, mapeando-



 
se os principais tipos de informação, sua relevância aos diversos níveis de tomada 

de decisão, timing adequado para seu fornecimento aos usuários, etc. 

Alguns aspectos devem ser considerados na modelagem destes requisitos, 

entre eles a necessidade de entender-se que um sistema de BI basicamente pode 

ser visto como composto de dois grandes segmentos de aplicações, back-end 

(fontes de dados e armazenamento) e front-end. As aplicações back-end 

compreendem todas as atividades de trânsito de informações, criação, manutenção 

e segurança das camadas de dados, ou seja, representam toda a retaguarda do 

CIG. Por sua vez, aplicações front-end representa a parte definida para atender 

diretamente às necessidades de negócios, será onde os usuários terão contato com 

a informação, com os aplicativos de pesquisa, de geração de relatórios, de planilhas 

dinâmicas, de dashboards, etc. A figura abaixo ilustra um exemplo de conjunto de 

aplicações de back-end e front-end que atendem às diversas necessidades de 

informação dos usuários. 

 

Figura 22 – Estrutura tecnológica de informações 
Fonte: dos autores 

4.2.7.1 Lista de Verificação 

a) Há um Plano de Plataforma Tecnológica para Informação Gerencial 

desenhado e aprovado? 



 
b) Na elaboração do Plano o time do CIG foi consultado, para entendimento das 

necessidades? 

4.3 ETAPA DE PÓS-IMPLANTAÇÃO 

Esta etapa contempla o período após o projeto, seria o dia-a-dia da nova 

área, sem término previsto. Possui as seguintes fases: 

4.3.1 Disponibilização e Garantia da Informação 

Este é o grande objetivo da área, a atividade de maior importância da Central 

de Informações Gerenciais, o motivo para ela existir. Essa atividade consiste em 

garantir e disponibilizar as informações de acordo com o que foi definido 

estrategicamente na etapa de pré-implantação e detalhado / construído na etapa de 

implantação, ou seja, a informação correta, disponível no tempo certo, garantido que 

o acordo de nível de serviço definido seja cumprido. Para isso o CIG precisa garantir 

a padronização global, a confiabilidade, a qualidade, a integridade e a 

disponibilidade das informações. 

O CIG é o responsável por executar todos os processos de negócio (carregar 

dados que não estão no sistema, por exemplo) e acompanhar todos os processos 

tecnológicos (trânsito de cargas dentro do sistema, disponibilidade do sistema, por 

exemplo) necessários para a disponibilização da informação. Se houver problema 

com os assuntos tecnológicos, o CIG deve acionar TI. Esta responsabilidade 

independe do tamanho da empresa ou do sistema de acompanhamento utilizado. 

Os relatórios podem estar contidos dentro de um sistema de Business 

Intelligence, integrado ou não com o ERP (Enterprise Resource Planning) da 

empresa; em planilhas compartilhadas no servidor ou até mesmo em relatórios 

manuais. O importante é que a informação chegue de maneira padronizada aos 

tomadores de decisão estabelecidos. 

4.3.1.1 Lista de Verificação 

a) Todas as informações estão sendo disponibilizadas corretamente e conforme 

o Acordo de Nível de Serviço assinado com as áreas usuárias? 

b) As informações estão sendo disponibilizadas de forma padronizada? 



 
c) Todos os processos suporte para a informação final estão sendo gerenciados 

e documentados corretamente? 

d) O conhecimento necessário para a disponibilização das informações está 

devidamente documento e disseminado entre os recursos humanos do CIG? 

4.3.2 Atendimento aos Usuários 

Outra atividade muito importante da Central de Informações Gerenciais é a de 

atendimento aos usuários. Essa atividade engloba o atendimento de chamados, 

tanto para o CIG como para TI (dúvidas ou resolução de problemas), e da gestão 

dos perfis de acesso (novos ou ajustes nos existentes) e deve ser toda descrita e 

planejada durante a fase de Governança de Informações, conforme descrito na 

seção 4.2.6 deste trabalho. 

Deve haver um canal de comunicação aberto, assegurando todo o processo e 

o CIG precisa estar sempre disponível para prestar suporte aos usuários, 

esclarecendo eventuais dúvidas e estabelecendo os procedimentos necessários 

para a implantação, verificação e disseminação das regras estabelecidas. 

Como boa prática de gestão o CIG deve manter um ponto focal de 

atendimento dos chamados dos usuários e controlar o número de chamados, a 

classificação dos mesmos e o prazo de atendimento, onde deve haver um Acordo de 

Nível de Serviço contratado com o Centro de Serviços da empresa, se houver, ou 

diretamente do CIG com as áreas, se for o caso. Para a situação de haver um 

Centro de Serviços, o time de atendimento deve receber treinamento do time do CIG 

e de TI, além de periodicamente ocorrer uma reunião de alinhamento e avaliação 

dos processos de atendimento e gestão de perfil de acesso. 

4.3.2.1 Lista de Verificação 

a) Existe um canal de suporte para os usuários das informações gerenciais? 

b) Todo o time de suporte está devidamente treinado? 

c) Há um Acordo de Nível de Serviço firmado entre as partes (CIG, Centro de 

Serviços e Áreas Usuários)? 

d) São feitas reuniões de alinhamento para avaliação dos processos de 

atendimento e gestão de perfil de acesso? 



 
4.3.3 Interação com as Áreas 

O CIG, como dono do processo de informação gerencial, é o ponto focal de 

informações para todos os envolvidos no processo (TI e Áreas de Negócio), para 

tirar dúvidas, resolver problemas ou captar uma nova demanda, relacionando-se 

com estas áreas através dos Comitês de Gestão ou via atendimento, descritas e 

planejadas durante a fase de Governança de Informações, conforme descrito na 

seção 4.2.6 deste trabalho. Especificamente com a área de TI, o CIG deve ser a 

interface com ela, para garantir o funcionamento de todo o sistema de 

disponibilização das informações, cabendo ao CIG integrar o gestor do sistema (TI) 

com o dono das informações (as unidades de negócios ou setores). 

Outras atividades que podem ser prestadas pelo CIG, além de entregar as 

informações e prestar suporte aos usuários, seria atuar auxiliando o negócio com 

análises de tendências e identificação de insights (antecipação de tendências ou 

verificações de GAP’s internos), coordenando comitês de gestão participativa, 

ajudando a elaborar modelos estatísticos e matemáticos, gerando diferencial 

competitivo ao negócio. Para isso faz-se necessário um time especializado, com 

profissionais de estatística e matemática avançada, devendo isso estar previsto no 

escopo da área e na escolha dos profissionais, ambos detalhados neste trabalho. 

4.3.3.1 Lista de Verificação 

a) As reuniões dos Comitês de Gestão estão ocorrendo na periodicidade 

acordada e os Planos de Ação mapeados e executados? 

b) É feito acompanhamento junto às páreas sobre a satisfação áreas? 

c) O CIG está servindo de ponto focal para as áreas, referente ao Processo de 

Informação Gerencial? 

4.3.4 Implementação da Governança 

Como consequência de todas as outras atividades dessa etapa, o CIG será o 

guardião e gestor no modelo de governança da informação e deve garantir que o 

mesmo seja aplicado de forma efetiva dentro da organização, de acordo com o que 

foi estabelecido na seção 4.2.6 deste trabalho. 



 
4.3.4.1 Lista de Verificação 

a) A Governança foi implantada conforme previsto na seção 4.2.6 deste 

trabalho? 

b) Todos os itens previstos estão em pleno funcionamento?  



 
5 CONCLUSÃO 

Tendo em vista as pesquisas realizadas e apresentadas neste trabalho, o 

desafio das empresas em otimizar sua capacidade de geração de valor está 

fortemente relacionada com um modelo de gestão sustentado pela excelência 

operacional. Baseado nessa afirmação pode-se observar que as empresas que 

buscam ser autossustentáveis e obter os melhores resultados, precisam estar 

estruturadas tecnologicamente para melhor gerir suas informações, e 

consequentemente tomar a melhor decisão. De acordo com essa pesquisa, é 

possível identificar que o Sistema de Informações Gerenciais ou BI – Business 

Intelligence - pode oferecer a estrutura necessária para as empresas em termos de 

análise das informações gerenciais estratégicas. 

Neste estudo foi possível observar, também, que os desafios da 

implementação do BI em uma empresa são significantes, pois além de ser um 

sistema robusto que envolve praticamente toda a estrutura organizacional da 

empresa, também exige um investimento considerável, sendo muitas vezes difícil 

mensurar seu retorno. Porém, além do retorno financeiro, existem os ganhos 

qualitativos como a confiabilidade da informação gerada, menor esforço para sua 

geração, padronização e escalabilidade resultando em maior tempo para análise 

pelas demais áreas. 

Pode-se observar que a implementação de uma área denominada Central de 

Informações Gerenciais, criada para gerir o processo de informações gerenciais 

pautado na metodologia do BI - Business Intelligence, é uma iniciativa que gera 

valor, facilitando o caminho das empresas a estarem à frente no mercado 

corporativo. O CIG é a ferramenta que fornece instrumental para a tomada de 

decisão lúcida, possibilitando a obtenção de resultados positivos. 

A implantação desta central de informações gerenciais deve fazer parte do 

planejamento estratégico da organização, pois é a ferramenta que sustenta o 

modelo de gestão estabelecido e suporta o acompanhamento das metas definidas 

por este planejamento. Metas estas que devem ser monitoradas diretamente pela 

alta administração, principal patrocinador pela busca pelo bom desempenho.  

Esta implantação é um processo extremamente complexo, onde há diversos 

fatores a serem considerados, por exemplo: o impacto organizacional pode ser 

elevado se não for administrado de maneira hábil; deve haver um esforço conjunto, 

com visões alinhadas para a mesma direção; é necessário um forte patrocínio da 



 
alta administração para obter sucesso. Para que esta implantação ocorra da melhor 

forma possível foi proposto a utilização de framework ideal, segmentado em três 

etapas. 

Através das entrevistas realizadas foi possível perceber que todos os itens de 

verificação levantados neste trabalho são aplicáveis aos três tipos de empresas 

referenciadas na metodologia. O que mudará será a forma, o prazo e o custo de 

implantação. Porém, a essência levantada em cada uma das fases deverá ser 

seguida em qualquer tipo de empresa que pretenda implantar uma Central de 

Informações Gerenciais. 

Por este motivo, é recomendado que todos os itens de verificação descritos 

sejam observados e seguidos, pois retratam os conceitos fornecidos pela bibliografia 

especializada e pelo conhecimento profissional dos autores, que vivenciaram e 

vivenciam estas atividades em seus ambientes de trabalhos. Obviamente, cada item 

deve ser adaptado às particularidades de cada companhia, porém sempre utilizando 

uma forte gestão de projetos e possuindo uma governança efetiva no dia-a-dia das 

etapas de implantação. 

O caminho é longo, árduo e depende de muito esforço e patrocínio. Porém, os 

resultados atingidos pós-implantação valem todo o esforço. Uma empresa que 

possui uma Central de Informações Gerenciais, possui um bem intangível valioso, 

suas decisões são as mais próximas possíveis do ideal, levando a empresa a um 

crescimento concreto e duradouro. 

Conclui-se então que o objetivo deste trabalho foi respondido. O roteiro para a 

implantação de uma central de informações gerenciais em uma empresa foi 

desenvolvido e apresentado.  
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APÊNDICES – MODELOS DE GESTÃO 

Tesouraria 

1 INTRODUÇÃO 

A área de Tesouraria de uma companhia tem a responsabilidade de planejar 

e controlar os fluxos e processos envolvendo o Caixa da Empresa.  

Com base nisto, este apêndice tem por objetivo sugerir um modelo genérico 

de gestão de uma área de Tesouraria em uma empresa de médio porte de atuação 

nacional.  

A proposta do modelo tem em seu propósito o objetivo de sugerir indicadores 

para a melhor gestão dos pontos relacionados ao departamento financeiro das 

organizações. Indicadores estes que poderão ser apresentados de forma gráfica ou 

em relatórios. 

Tal modelo englobará sugestões de controles, relatórios e indicadores que 

serão detalhados e explicados no decorrer deste apêndice. O objetivo final é de 

servir como embasamento nas tomadas de decisões comuns no cotidiano de 

diversas empresas bem como contribuição direta para o resultado operacional e 

custos de produção. 

Mesmo este apêndice ter o foco em uma empresa específica, não impede que 

tais conceitos/indicadores sejam utilizados em outras empresas. Caberá ao leitor 

decidir quando aplicá-lo. 



 

2 MODELO DE GESTÃO DE TESOURARIA 

A Gestão de Tesouraria é uma área abrangente e importante aos processos 

das empresas. Neste apêndice, iremos abordar tal departamento, esclarecendo o 

conceito e algumas práticas adotadas nos processos das empresas e alguns 

indicadores utilizados para o gerenciamento desse processo. Porem antes vamos 

inseri-los nas divisões e objetivos de um departamento de Tesouraria: 

a) Contas a Receber: Implantação e melhoria das rotinas de contas a receber. 

Aspectos operacionais e legais de faturas, duplicatas, notas fiscais, cheques, 

notas de débito/crédito. Fixação de descontos e juros de mora. Análise e 

controle da inadimplência. Técnicas e princípios para negociação com clientes.  

b) Contas a Pagar: Retenção de impostos e contribuições pela empresa 

adquirente de bens e serviços. Medidas para prevenção de erros e fraudes. 

Implantação de controle do processo de pagamento. Técnicas de segurança 

para emissão de cheques.  

c) Organização da Tesouraria: Problemas operacionais típicos da tesouraria e 

alternativas de solução. Medidas para agilização da conciliação bancária. 

Técnicas para aumento da produtividade na tesouraria. Rotinas para 

conferência de cálculos financeiros. Princípios para otimizar a informatização 

da tesouraria. Fluxo de Caixa, como implantar ou avaliar o fluxo de caixa. 

Como os prazos médios de recebimento e pagamento afetam o fluxo de caixa.  

2.1 TESOURARIA 

2.1.1 Saldo em Contas 

Várias empresas trabalham com mais de um banco, assim é importante 

cuidar de cada uma das contas para que sempre tenha valores para segurança, 

possíveis descontos à conta estariam suportadas para qualquer tipo de ocorrência. 

Neste exemplo a seguir o indicador é que sempre tenha saldos nas contas 

maiores que 10.000 reais 

BANCO SALDO PREMISSA 1 2 3 4 5 6 7 

BB Centralizar Saldos 206.243 171.813 161.162 138.745 127.863 123.224 122.986 
BRADESCO 10.000 29.958 28.012 35.538 32.028 36.168 34.382 35.513 
ITAU 10.00 42.145 20.617 21.342 18.429 20.586 20.127 19.986 
HSBC 10.000 11.027 37.119 10.435 18.925 7.364 3.266 4.038 

   289.373 257.561 228.477 208.127 191.981 180.999 182.523 

Figura B1 – Saldo em Contas 



 
Fonte: do autor 

2.1.2 Geração de Caixa Operacional 

Em linhas gerais, o EBITDA representa a geração operacional de caixa da 

companhia, ou seja, o quanto a empresa gera de recursos apenas em suas 

atividades operacionais, sem levar em consideração os efeitos financeiros e de 

impostos. Difere do EBIT, conhecido como o lucro na atividade, no que se refere à 

depreciação e amortização. O EBIT considera estes efeitos contábeis. 

A utilização do EBITDA ganha importância, porque analisar apenas o resultado final 

da empresa (lucro ou prejuízo) muitas vezes tem sido insuficiente para avaliar seu 

real desempenho em um dado período, já que muitas vezes é influenciado por 

fatores difíceis de serem mensurados. Confira as aplicações e limitações do 

conhecido EBITDA. 

 

Figura B2 – Geração de Caixa Operacional 
Fonte: do autor 

 

Neste caso foi traçado um objetivo mês a mês e a empresa não está 

respeitando. 

2.1.3 NCG – Necessidade de Capital de Giro 



 
Se o saldo da NCG for positivo significa que a empresa precisa de capital de 

giro para a qual deve encontrar fontes adequadas de financiamento. 

Quando o saldo for negativo, ela possui recursos excedentes, que podem ser 

utilizados para aplicação no mercado financeiro ou para sua expansão 

Fórmula: 

Ativo Cíclico 

(+) CAR 

(+) Estoque 

(+) Outros Ativos 

Passivo Cíclico 

(-) CAP 

(-) Obrigações Fiscais+Trabalistas 

(-) Outros Passivos 

NCG 

 

 

Figura B3 – Necessidade de Capital de Giro 
Fonte: do autor 

 

Neste caso é quando menor que o resultado de Dezembro de 2012, melhor. 

2.1.4 Ciclo Financeiro 

É o período entre o prazo médio de estoque mais o prazo médio de 

recebimento das vendas, menos o prazo médio de pagamentos a fornecedores 

PME+PMR-PMP 



 

 

Figura B4 – Ciclo Financeiro 
Fonte: do autor 

2.1.5 Liquidez Geral 

Indica que a liquidez a longo prazo pode estar comprometida. Quanto Maior 

que 1 Melhor. 

Ativo Circulante+ Real. L. Prazo 

Passivo Circul.  + Exig. L. Prazo 
 

 

Figura B5 – Liquidez Geral 
Fonte: do autor 

 

Neste caso foi denominado escalas qualitativas para representar o satisfação 

das conselheiros da Cia em relação ao indicador 

2.1.6 Endividamento Geral 

Indica se a empresa está operando com dívidas de terceiros, e seu risco. 

Quanto Menor Melhor. 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Total 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0,730 0,725 0,584 0,533 0,470 0,443 0,487

Satisfotório Satisfotório Regular Regular Regular Regular Regular



 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

             

0,463 0,470 0,488 0,464 0,579 0,625 0,616 

Bom Bom Bom Bom Satisfatório Satisfatório Satisfatório 
Figura B6 – Endividamento Geral 

Fonte: do autor 

2.1.7 Capital de Terceiros Sobre Capitais Próprios 

Indica o grau de dependência de recursos de terceiros utilizado pela empresa.  

Quanto Menor que 1 Melhor. 

Exigível Total 

Patrimônio Líquido 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   

         

0,863 0,888 0,954 0,867 1,377 1,666 1,592   

Regular Regular Regular Regular Péssimo Péssimo Péssimo   
Figura B7 – Capital de Terceiros 

Fonte: do autor 

2.1.8. Análise do Fator Insolvência 

Índice estatístico utilizados para análise da probabilidade da Empresa ir a 

falência. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   

1,71  1,94  2,09  1,98  2,00  1,33  1,49    
Figura B8 – Insolvência 

Fonte: do autor 

 

No Fator de Insolvência for negativo, menor que -3, existe grandes 

possibilidades de falência; se for negativo, de -3 a 0 e empresas encontra-se em 

situação indefinida e se for maior que 0 são reduzidas as possibilidades de falência. 

2.1.9 Efeito Tesoura 

O Efeito Tesoura é consequência de saldo de tesouraria (ST) cada vez mais 

negativo, sendo composto por Capital de Giro menos Necessidade de Capital de 

Giro, onde CDG é (+) Passivo não Circulante (+) Patrimônio Líquido (-) Ativo não 

Circulante Menos (+) Ativo Cíclico (-) Passivo Cíclico. Para melhor avaliar o Efeito 

Tesoura, deve-se observar o comportamento do indicador em diversos períodos. 



 

 

Figura B9 – Efeito Tesoura 
Fonte: do autor 

 

O Modelo indicado para este gráfico era a Necessidade de Capital de Giro 

cada vez menor e o Capital de Giro cada vez maior. 

2.2 CONTAS A RECEBER 

2.2.1. Prazo de Análise de Documentação para Solicitação de Crédito 

DATA 
DE RECEPÇÃO 

NOME DA EMPRESA 
RETORNO 

DO 
COMITÊ 

DIAS 
PARA 

ANÁLISE 
HORAS 

05/07/13 
CORGRAF INDUSTRIA GRAFICA 
LTDA 

08/07/13 3 72 

03/07/13 GRAFICA PLANETA LTDA 08/07/13 5 120 

03/07/13 EDITORA MONA 08/07/13 5 120 

03/07/13 
LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA 
LTDA ME 

08/07/13 5 120 

09/07/13 
OPTAGRAFICA EDITORA E 
GRAFICA LTDA 

12/07/13 3 72 

09/07/13 
EXKLUSIVA GRAFICA E EDITORA 
LTDA 

12/07/13 3 72 

Figura B10 – Liquidez Geral 
Fonte: do autor 
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Para uma melhor performance de vendas é preciso agilidade na análise de 

documentações para que os clientes tenham seus Limites de créditos avaliados e 

cadastrado, neste índice a premissa é efetuar em até 4 dias. 

No exemplo acima os clientes que estão em vermelho estão fora do prazo pré 

estabelecido. 

2.2.2 Duplicatas Recebidas em D+1 

É grande importante para o contas a receber e para o departamento do 

contas a receber efetuar as baixas de suas duplicatas o mais rápido possível, tanto 

sendo em depósitos ou pagos em boletos eletrônico, para isso o exemplo abaixo é 

efetuar tais baixas em, no máximo em um dia. 

Dia/Mês 
Qntde de 
Depósitos 

Quantidade 
Total 

de Baixas 

Baixas 
Depósitos em 

D+1 
Porcentagem Atrasos 

02/jul 5 14 13 92,86% 1 

03/jul 3 136 136 100,00%  
04/jul 7 68 68 100,00%  
05/jul 3 38 37 97,37% 1 

06/jul 15 68 66 97,06% 2 

09/jul 4 48 47 97,92% 1 

10/jul 6 102 99 97,06% 3 

11/jul 5 103 103 100,00%  
12/jul 7 87 86 98,85% 1 

13/jul 11 66 66 100,00%  
16/jul 12 81 81 100,00%  
17/jul 1 133 133 100,00%  
18/jul 0 79 79 100,00%  
19/jul 1 51 51 100,00%  
20/jul 3 42 41 97,62% 1 

23/jul 14 65 64 98,46% 1 

24/jul 5 121 121 100,00%  
25/jul 5 75 75 100,00%  
26/jul 6 67 67 100,00%  
27/jul 6 69 67 97,10% 2 

30/jul 3 71 71 100,00%  
31/jul 4 198 198 100,00%  

Figura B11 – Duplicatas Recebidas em D+1 
Fonte: do autor 

2.3 CONTAS A PAGAR 

2.3.1 Pagamento fora da política da Companhia 

Neste indicador é relacionado a política da companhia, cada cia tem suas 

políticas de pagamentos e a melhor maneira de mensurar isso é controlando cada 



 
pagamento fora de política a solicitar um plano de ação para que não venha ocorrer 

novamente. 

 

Figura B12 – Pagamento Fora da Política da Companhia 
Fonte: do autor 

2.3.2. Pagamentos Previstos versus Realizados 

No departamentos do Contas a Pagar é responsável por efetuar os 

pagamentos da empresas e tem como premissa não deixar de pagar nenhuma 

duplicata, qualquer erro, deve ser levantado e analisado.  

 

Figura B13 – Pagamentos Previstos versus Pagamentos Realizados 
Fonte: do autor  

NOME FORNECEDOR VENCIMENTO PAGAMENTO VALOR R$ MOTIVO SETOR

SCHIMANSKI 25/05/12 21/05/12 08/09/13 INCONSISTÊNCIA NA ENTRADA DOS FRETES EXPEDIÇÃO 

QLA 01/06/12 28/05/12 09/02/10
ATRASO NA DIGITAÇÃO DA NOTA, VENC 

CONFORME BOLETO 
PROJETO

DOURADA 04/06/12 28/05/12 01/07/07
ATRASO NA DIGITAÇÃO DA NOTA, VENC 

CONFORME BOLETO 
FINANCEIRO -CAR

MANDIC LTDA 06/06/12 28/05/12 02/06/06
KÁTIA SAIU DE FÉRIAS E NÃO PASSOU NF P/ 

DIGITAÇÃO, VENC CONFORME BOLETO  
TI 

MANDIC LTDA 06/06/12 28/05/12 27/10/60
KÁTIA SAIU DE FÉRIAS E NÃO PASSOU NF P/ 

DIGITAÇÃO, VENC CONFORME BOLETO  
TI 

BRASIL TELECOM 05/06/12 28/05/12 08/07/07
ATRASO NA DIGITAÇÃO DA NOTA, VENC 

CONFORME BOLETO 
ADMINISTRATIVO 

BRASIL TELECOM 05/06/12 28/05/12 08/08/09
ATRASO NA DIGITAÇÃO DA NOTA, VENC 

CONFORME BOLETO 
ADMINISTRATIVO 

Setembro

Previsto Realizado Dif % DIF

01 1.151.629,11    1.132.188,86    19.440,25-          -2%

02 492.052,70        608.239,66        116.186,96        19%

03 970.471,65        843.477,38        126.994,27-        -15%

06 1.438.483,45    1.668.124,93    229.641,48        14%

07 600.827,75        674.280,07        73.452,32          11%

08 560.384,43        482.524,24        77.860,19-          -16%

09 779.705,70        682.571,09        97.134,61-          -14%

10 540.100,90        974.594,22        434.493,32        45%

13 1.430.177,53    1.413.841,23    16.336,30-          -1%

14 379.201,16        542.857,42        163.656,26        30%

15 794.631,96        799.893,16        5.261,20            1%

16 727.839,50        715.826,95        12.012,55-          -2%

17 550.052,62        546.750,73        3.301,89-            -1%

20 1.702.266,24    1.793.400,16    91.133,92          5%

21 342.276,45        361.380,50        19.104,05          5%

22 451.182,18        563.434,45        112.252,27        20%

23 564.469,91        441.109,33        123.360,58-        -28%

24 1.159.428,00    1.133.917,36    25.510,64-          -2%

27 1.412.774,00    1.350.764,26    62.009,74-          -5%

28 586.946,46        387.297,72        199.648,74-        -52%

29 1.090.374,76    1.189.205,61    98.830,85          8%

30 573.876,40        499.106,90        74.769,50-          -15%

31 839.567,87        615.227,75        224.340,12-        -36%

Dias



 
3 CONCLUSÃO 

No decorrer deste apêndice foi abordado pontos de planejamento e pontos de 

controle de um departamento de Tesouraria que uma Companhia, onde foi possível 

perceber que tal departamento é de extrema importância para qualquer empresa e 

os processos por ela gerenciados devem ser medidos, acompanhados e verificados 

constantemente, utilizando-se o modelo de gestão sugerido neste apêndice.  

Os indicadores propostos servirão para auxiliar aos gestores da área em suas 

análises e nas tomadas de decisões, levando a empresa para melhores caminhos, 

alinhados ao Planejamento Estratégico, demonstrado pelas metas estabelecidas.  

 


