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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar o desenvolvimento e aplicação prática 

de um Business Intelligence, ou Sistema de Inteligência para o negócio, ferramenta 

gerencial de utilização exclusiva à empresa Isoflex Soluções para Gestão Visual. 

Este sistema é uma ferramenta estratégica de cruzamento de informações dispostas 

de forma organizada e coerente ao tomador de decisões. Trata-se de um apoio 

estratégico às decisões e apresenta-se as condições que se fizeram necessárias ao 

desenvolvimento da plataforma e como foram implantados os módulos gerenciais. 
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1. INTRODUÇÃO  

O presente trabalho tem como objetivo geral servir de avaliação ao curso de pós-

graduação em Gestão Estratégica de Empresas da Instituição Superior de 

Administração e Economia, conveniada à Fundação Getúlio Vargas, bem como 

complementar a formação técnica e intelectual do aluno. 

O contexto da formulação deste estudo é agregar os conhecimentos das 

disciplinas de Planejamento Estratégico, Gestão de Marketing, Gerência de Projetos, 

Contabilidade, Custos e Orçamento Empresarial lecionadas durante a 

especialização ao atual cargo do autor dentro da empresa, direcionando os esforços 

da empresa em ações estratégicas assertivas. 

O assunto principal é o desenvolvimento e aplicação de um Business 

Intelligence, ou Sistema de Inteligência para o negócio, ferramenta gerencial de 

utilização exclusiva à empresa Isoflex Soluções para Gestão Visual. Esta empresa 

atua no segmento da comunicação visual de indústrias e comércios em geral, 

oferecendo produtos para organização, padronização e melhoria contínua. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Os estudos associados às estratégias táticas e operacionais de empresas 

estão fundamentados na literatura de grandes gurus intelectuais de décadas 

passadas bem como no estudo das novas tendências mercadológicas. 

O comportamento do consumidor é hoje um ponto essencial de estudo dentro 

das organizações e é um grande diferencial competitivo. 

Segundo Barbieri (2011, p1), "Nos anos de 1980, com o surgimento de novos 

movimentos metodológicos, que tentavam espantar o empirismo culinário presente 

no desenvolvimento de sistemas, os dados atingiram uma espécie de estrelato, pela 

primeira vez", momento em que surgiu a administração de dados no que tange a 

modelagem de dados e a engenharia da informação. A partir deste momento 

formavam-se as primeiras estruturas matriciais de análise de dados nas quais 

relações e relacionamentos ganharam maior importância no contexto. Apesar disso, 

levaram mais alguns anos para que este tipo de análise fosse mais explorada no 

campo das organizações. 

Em 1990 chegou-se a nomear de revolução dos dados e da informação o 

momento em que a internet, baseada na rede de computadores pessoais, permitiu 

livre e quase irrestrito acesso às informações pelo cidadão comum. Passados os 

anos 2000 as empresas se viram na obrigatoriedade de uma análise mais científica 

e embasada sobre o comportamento dos seus clientes e a forma como se 

relacionavam com suas organizações, segundo Barbieri (2011, p2).  

A partir disso, chegou uma nova era de fidelização, personalização e sedução do 

cliente e da inteligência aplicada ao negócio. Logo, os grandes bancos de dados 

começaram a introduzir novos conceitos como o depósito de dados (dataware 

house) em que os dados eram entregues em formas mais apresentáveis e tratadas 

aos tomadores de decisões. Com o aumento excessivo de informações, os ajustes 

iniciais não se mostravam mais tão eficientes até que, recentemente, adotou-se uma 

nova metodologia denominada ”mash up” ou mistureba em que os dados podem ser 

obtidos de diversas fontes, não necessariamente correlacionadas, mas que podem 

trazer mais resultados sobre padrões comportamentais de dados, de acordo dom 

Barbieri (2011, p3) 
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Atualmente o termo “data mining” ou garimpagem de dados, é usado para 

descrever a atividade de busca por estes padrões comportamentais em gigantescos 

bancos de dados, na qual a tradicional análise não conseguiria extrair maiores 

conclusões. A forma mais eficiente para se obter a transformação de dados em 

informação no menor tempo possível é a “combinação da estatística convencional e 

técnicas de inteligência artificial”, Primak (2008, p.32). Esta análise permite a um 

gerente, por exemplo, definir indicadores de produtos comprados em conjunto ou 

padrões de fraudes praticadas no mercado. Ainda, “em qualquer projeto envolvendo 

o data mining é obrigatório a existência de um profissional com conhecimento do 

negócio, pois ele possui o domínio total do assunto.” Primak (2008, p.33). Esta ação 

permite melhor assertividade da modelagem do projeto. 

Um EIS (Executive Information System) ou Sistema Gerenciador de Informações 

Executivas é um sistema elaborado para atender a demanda de altos executivos de 

empresas, diferentemente dos sistemas de informação tradicionais. Ele contém 

informações obtidas de formas fáceis e simples que são resumidamente 

organizadas, pois o nível administrativo é mais alto, podendo não se ater tanto a 

detalhes, mas sim ao gerenciamento da operação. As principais características 

destes sistemas são: ser configuráveis para seus usuários de alto nível e não 

permitir a manipulação dos dados, apenas exibindo informações para visualização e 

impressão. 

Por outro lado, os sistemas tradicionais de informação, ora confundidos com os 

EIS, são desenvolvidos para os níveis intermediários de gerência e tem finalidades 

restritas ao relacionamento dos dados. Exibem, normalmente, dados resumidos e 

consolidados, sendo pouco efetivos para decisões estratégicas. Em geral, são o 

resumo dos dados do sistema com pouca contribuição para as atividades dos 

executivos. 

O Business Intelligence está ligado diretamente ao ERP (Enterprise Resource 

Planning), ou seja, sistemas integrados de gestão empresarial tal que: “Esses 

sistemas registram, processam e documentam cada fato novo na engrenagem 

corporativa e distribuem a informação de maneira clara e segura, em tempo real.” 

Primak (2008, p.3). Ainda segundo o autor, as empresas que adotaram esta 

modalidade de sistema, apenas acumulavam uma enorme quantidade de dados 
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repetidos, incompletos e espalhados em vários sistemas dentro das empresas. A 

partir deste momento percebeu-se a necessidade de incorporar aos tradicionais 

ERP´s métodos mais práticos de análise de dados que permitissem realizar 

diferentes análises sob várias perspectivas, de tal forma que os desenvolvedores 

começaram a agregar o módulo de BI dentro dos ERP´s. 

Segundo Primak (2008, p.37): “Não existe um modelo padrão que se adapta a 

toda e qualquer empresa, cada caso é um caso”. Esta personalização requer 

profissionais gabaritados que possam exprimir com segurança os dados obtidos de 

um banco de dados. 

De acordo com Porter (2004, p.39), “...a estratégia de diferenciação não permite 

à empresa ignorar os custos, mas eles não são o alvo estratégico primário”, ou seja, 

a busca por diferenciação de produtos por si só está intrinsecamente associada à 

busca por métodos inovadores na produção e na gestão estratégica. Explorar 

melhor os recursos da empresa através de informações relevantes é um diferencial 

competitivo que leva ao aumento da eficiência global das companhias.  

Segundo Kotler (1998, p413) “O sistema de inteligência competitiva deve 

primeiro identificar os tipos vitais de informações competitivas e as melhores fontes 

dessas informações.”. Reforça ainda que “...deve coletar continuamente informações 

a partir do campo (forças de vendas, canais de distribuição, fornecedores, empresas 

de pesquisa de mercado, associações comerciais)...”. 

De forma a avaliar as estratégias competitivas, um ponto importante de análise 

são os sinais de mercado que fornecem direta ou indiretamente intenções, motivos, 

metas ou insinuações ao comportamento de clientes e concorrentes. Estes sinais de 

mercado podem ser obtidos, inclusive, através da correta interpretação de dados de 

relacionamentos de clientes com a empresa e devem ser observados pelos gestores 

que tenham capacidade técnica de avaliar se certos comportamentos poderão, ou 

não, tornar-se tendência entre os demais consumidores.  

Trazendo as análises estatísticas, buscas semânticas e textuais ao contexto 

empresarial, podem-se extrair as mais variadas conclusões, dependendo muito do 

entendimento do gerente a respeito do negócio. Caberá a este a decisão estratégica 

mais adequada as suas necessidades.  
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Bancos de dados são grandes tabelas contendo dados e informações 

preenchidas pelos usuários do sistema. Estas tabelas são organizadas e dispostas 

de forma a serem conectadas entre si através de índices, ou indexes. Em um 

cenário contendo duas tabelas distintas, por exemplo, uma para Tabela de 

Orçamentos e outra para Tabela de Pedidos as informações contidas em cada uma 

delas será diferente, podendo haver conexão entre elas, como por exemplo o código 

de um cliente. Entenda-se que numa Tabela de Pedidos de clientes, todos os 

registros contidos nela, um dia, já foram orçamentos, mas a recíproca não é 

verdadeira. Relacionar estas duas informações e subitens é uma tarefa para o índex.  

Em um banco de dados corporativo existem centenas de tabelas e acessá-las 

na íntegra não é uma tarefa simples. Os dados encontram-se registrados na sua 

forma mais primitiva como números não tabulados ou formatados aos padrões de 

usuários comuns, como caracteres binários, por exemplo. Todo este trabalho de 

análise de tabelas exige extrema confidencialidade e confiabilidade a quem se 

designa a tarefa. Nas organizações os bancos de dados são protegidos por diversos 

mecanismos de defesa às invasões físicas e cibernéticas. Mesmo tendo acesso com 

todas as permissões possíveis, um banco de dados pode ser considerado como um 

ativo intangível, ou como propriedade intelectual corporativa. Este ativo representa o 

trabalho realizado de diversos funcionários ao longo de anos de trabalho, pesquisas, 

conversas e um custo invisível deveria ser aplicado a cada dado inserido neste 

banco de dados. 

Ao tratamento de dados, programação e visualização dos dados que podem ser 

coletados de um banco de dados nomeia-se como Business Intelligence (BI), ou 

seja, sistema de inteligência do negócio. Esta ferramenta nada mais é que uma 

interface amigável ao usuário para ter acesso aos mais variados tipos de dados 

contidos num banco. O uso destes dados e sua interpretação são outro universo a 

parte. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia do trabalho está baseada no escopo de realização do programa 

BI implantado na empresa Isoflex. 

 Primeiramente demonstra-se o motivo pelo qual se escolheu a empresa, 

relatando a realidade em que ela se encontrava antes da implantação do BI no que 

compete à base de dados para a tomada de decisões estratégicas com o sistema 

operacional vigente. 

 Na próxima etapa levantam-se as necessidades da empresa, pesquisando 

junto aos gestores o que se espera de um BI aplicado ao negócio, separando as 

áreas de interesse em frentes de trabalho. Os questionamentos devem ser feitos de 

forma individualizada, mas consentida pelo grupo gestor do projeto para haver 

integração entre os dados obtidos. 

 Na sequência, a identificação das fontes de dados irá trazer o detalhamento 

técnico aos profissionais da informática de onde serão extraídas as informações que 

serão futuramente tratadas, bem como analisar os sistemas operacionais, 

plataformas de banco de dados e integração entre sistemas existentes. Nesta etapa 

de compreensão da situação atual identificam-se várias situações de correções em 

que até mesmo a empresa deve fazer para adequar-se às novas realidades de 

banco de dados, como por exemplo, a revisão da infraestrutura de TI. As tabelas-

mestres foram devidamente classificadas quanto aos dados contidos, formatos, 

tamanhos e tipo de relacionamento com o banco de dados. 

Consecutivamente foram definidas as camadas de apresentação, ou seja, os 

bastidores dos modelos de visões e também é definido o método de funcionamento 

da interação dos dados entre si, como tabelas e sistemas operacionais. 

Por seguinte, a apresentação dos modelos de visões é a entrega parcial do 

projeto em que as interfaces gráficas irão exibir o resultado das análises 

quantitativas e qualitativas. Uma classificação por área de atividade é necessária a 

esta etapa para que os dados sejam apresentados de forma coerente e organizada 

aos usuários. Neste ponto, separam-se as visões conforme a departamentalização 

básica da empresa. Outra questão chave é a confidencialidade das informações em 

que nem todos os usuários terão acesso a todas as visões, conferindo um sigilo 
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maior à empresa quanto ao uso indevido dos dados. Gráficos, listas suspensas e 

todas as interfaces gráficas intuitivas deverão estar acessíveis de forma muito 

simples aos gerentes, bem como deve permitir a interação das visões entre si. 

Por fim, a análise de dados é o ponto que fica em aberto a critério das 

combinações de dados que podem ser feitas a respeito dos dados da empresa 

Isoflex. Por questões de sigilo de informações, alguns dados foram alterados para 

garantir a confidencialidade do projeto. 
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4. A EMPRESA EM ESTUDO 

A Isoflex foi a empresa escolhida por já ser o foco de atuação do autor, tendo 

trabalhado há mais de 10 anos nas áreas da qualidade, logística, produção, 

operacional, comercial e administração geral. A necessidade da empresa era ter 

maiores ganhos operacionais e aumento geral da eficiência da equipe comercial, 

marketing e logística aliando-se aos aprendizados obtidos durante o MBA ISAE-

FGV. 

A escolha de desenvolvimento de uma ferramenta gerencial em detrimento do 

uso do sistema operacional existente na empresa ocorreu devido à carência de 

informações gerenciais presentes no Enterprise Resource Planning (ERP) da Isoflex. 

Tradicionalmente, os ERP´s desenvolvidos por fábricas de softwares incorporam 

as melhores práticas de mercado e aquelas que se adequam a maior quantidade 

possível de organizações. Módulos por áreas gerenciais são criados e 

implementados nas empresas de forma que os processos existentes normalmente 

devem se adaptar às novas exigências dos softwares. Por outro lado, existem os 

programas desenvolvidos a partir da necessidade dos clientes em que todas as 

atividades passam por um método chamado mapeamento de processo. Uma vez 

levantadas as necessidades dos clientes e usuários, o programa é construído em 

plataformas e interfaces amigáveis, porém demandam um alto tempo de 

desenvolvimento e os custos podem ser consideravelmente maiores que os 

tradicionais programas engessados. 

No caso da Isoflex, os módulos gerenciais presentes no sistema operacional 

preveem alguns relatórios gerenciais bastante limitados em termos de cruzamento 

de informações. O cruzamento de informações é uma técnica bastante inovadora, 

pouco conhecida e permite ao gestor ter acesso a todo e qualquer dado lançado 

dentro de um sistema operacional desde que seja feito em um banco de dados. 

O maior questionamento acerca da justificativa deste trabalho é: de que forma 

pode-se fazer a melhor utilização dos dados contidos no banco de dados da Isoflex? 

De que formas os dados coletados podem gerar maiores receitas para a empresa e 

os processos gerenciais serem mais eficientes em decorrência de dados mais 

confiáveis? A grandeza das informações é da ordem de 15.000 contatos de clientes 
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em pouco mais de 3 anos de registros. Sob a perspectiva do departamento 

comercial e de marketing existem questões que dificilmente seriam respondidas sem 

haver o cruzamento de dados. 
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5. Levantamento de necessidades da empresa  

As necessidades da empresa estão basicamente relacionadas a ter 

informações e relatórios gerenciais que não são facilmente encontrados no ERP 

existente. A diretoria da empresa levantou algumas perguntas como: 

a) Como é possível fazer um rápido acompanhamento sobre os clientes que 

mais tiveram volume de compras atrelado com os ramos de atividades, 

filtrados por períodos específicos e determinadas regiões do país? 

b) Qual é o grupo de produtos mais comprados pelos clientes, ou seja, quais 

produtos são comprados com que semelhantes, de tal forma que ações de 

marketing possam direcionar novos esforços das equipes de vendas; 

c) Como cruzar as informações contidas na base de dados da empresa de tal 

forma a explorar um universo ainda desconhecido? 

Diferentemente da forma como são construídos os sistemas de ERP, os 

relatórios gerenciais são basicamente formatos padronizados, estabelecidos a partir 

das melhores práticas de mercado. Aqueles relatórios, por mais amplos que tentem 

ser, serão sempre limitados a extrair e mostrar apenas aquilo que se planejou obter.  

O desenvolvimento de um BI consiste, basicamente, na questão: que forma a 

empresa espera obter seus dados? No caso da Isoflex, a expectativa foi sempre em 

ter o amplo acesso aos dados computados e poder entender melhor o 

comportamento dos seus clientes, além de estabelecer visões em módulos 

gerenciais financeiro e comercial. 

A seguir, têm-se as necessidades levantadas pela empresa nos componentes 

financeiro e comercial: 

5..1. FINANCEIRO 

i. Gráficos com faturamento mensal e diário; 

ii. Visões de faturamento por Família de produtos,  

iii. Ramo de atividade dos clientes. 

iv. Gráficos com pedidos em aberto; 

v. Inadimplência 

vi. Perfil de clientes inadimplentes atualizada diariamente 

vii. Relatórios automáticos com prazos médios de pagamentos 

viii. Receitas 
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1. Listagem diária das contas a receber de clientes 

ix. Despesas 

1. Listagem diária das contas a pagar de fornecedores e 

despesas 

 

5..2. COMERCIAL: 

i. Vendas por região 

1. Gráficos de barras com vendas; por vendedor, Mês, dia, 

Família de produtos, DDD, Região (Estado). 

ii. Vendas por vendedor  

1. Gráficos (barras) com vendas; por vendedor, Mês, dia, 

Família de produtos, DDD, Região (Estado). 

iii. Efetividade de vendas 

1. Efetividade de vendas (orçamento x faturamento); por 

família de produtos. 

iv. Relatórios de clientes: 

1. Listagem/relatório dos clientes que mais/menos 

compraram por período trazendo dados como contato, 

CNPJ e produtos comprados pelo cliente. 

2. Quais subfamílias/família distintas de produtos mais 

vendem com quais 
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6. IDENTIFICAÇÃO DAS FONTES DE DADOS 

A identificação das fontes de dados é uma atividade que requer paciência e 

amplo conhecimento em diversos tipos de banco de dados. Como já mencionado 

anteriormente, os dados ficam alocados em diversas sub-tabelas nomeadas de 

acordo com o desenvolvedor do banco de dados. Neste caso, cada tabela recebe a 

nomenclatura de acordo com a funcionalidade principal, de forma abreviada, por 

exemplo: TB_NOTA_FISCAL que revela que os dados contidos nesta tabela são 

referentes às notas fiscais emitidas numeradas sequencialmente em ordem 

crescente.  

As tabelas a seguir foram identificadas junto as mais de 3.000 tabelas existentes 

em todo o banco de dados, requerendo muito tempo de análise individual das 

tabelas para se encontrar os requisitos desejados pela empresa. Estas tabelas 

recebem novos títulos para cada uma das colunas a partir do momento em que são 

reordenadas dentro das novas tabelas de avaliação. As colunas têm as respectivas 

nomenclaturas e finalidades: Coluna (identifica a coluna em que a tabela busca os 

campos); Origem (identifica a origem dentro do banco de dados que serão coletados 

os dados); Tipo (identifica o tipo do campo, na linguagem de programação); PK 

(identifica se o campo tem dados legíveis); Descrição (identifica a descrição do 

campo). 

6..1. NOTA FISCAL E ITEM DE NOTA FISCAL  

Notas fiscais e itens de notas estão diretamente relacionadas, sendo os itens de 

notas a menor granularidade de informação que se tem do Faturamento. 

Estas informações foram integradas na Tabela 1 

Tabela 1. Dados de Notas Fiscais (TB_NOTA_FISCAL) 

COLUNA ORIGEM TIPO PK DESCRIÇÃO 

CD_FILIAL NFSFILCGC INT X Código da Filial 

CD_NOTA_FISCAL NFSNFNRO INT X Número da nota fiscal 

NR_SERIE NFSNFSER Varchar(3) X Série da nota fiscal 

CD_EMPRESA NFSCLICOD INT  Código do cliente 

CD_NATUREZA NFSNATCOD1 Varchar(10)  Código da natureza da 

operação 
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CD_MOVIMENTO NFSMOVCOD INT  Código do movimento 

CD_CANCELA NFSCANCELA CHAR(1)  ID Nota Cancelada 

CD_PEDIDO NFSNRTOPEDO INT  Número do pedido 

CD_REPRESENTA

NTE 

NFSREPCOD INT  Código do representante 

de venda 

DT_EMISSAO NFSDTEMISS Datetime  Data da emissão 

VL_TOTAL NFSVLRTOT Decimal(12,2)  Valor Total 

VL_LIQUIDO NFSVLRTOTI Decimal(12,2)  Valor liquido 

VL_FRETE NFSVLRFRET Decimal(12,2)  Valor Frete 

VL_DESCONTO NFSVLRDESC Decimal(12,2)  Valor Desconto 

Fonte: Banco de dados Isoflex 

Tabela 2. TB_NOTA_FISCAL_ITEM 

COLUNA ORIGEM TIPO PK DESCRIÇÃO 

CD_FILIAL NFSFILCGC INT X Código da Filial 

CD_NOTA_FISCAL NFSNFNRO INT X Número da nota fiscal 

NR_SERIE NFSNFSER Varchar(3) X Série da nota fiscal 

CD_ITEM_SEQ NFSITSEQ INT X Sequência do item da 

nota 

CD_PRODUTO NFSITCOD Varchar(20)  Código do produto 

QT_ITEM NFSITQTD INT  Quantidade de itens 

VL_ITEM_UNITARI

O 

NFSITVLRUN Decimal(12,2)  Valor unitário 

VL_ITEM_TOTAL NFSITVLRTO Decimal(12,2)  Valor total do item 

Fonte: Banco de dados Isoflex 

6..2. CADASTRO DE CLIENTE 

As informações cadastrais dos clientes, da tabela de clientes foram integradas na Tabela 3. 

TB_CLIENTE. 

Tabela 3. TB_CLIENTE 

COLUNA ORIGEM TIPO PK DESCRIÇÃO 

CD_EMPRESA EMPCOD INT X Código da empresa 

DS_EMPRESA EMPDES Varchar(100)  Descrição empresa 

NM_FANTASIA EMPFANT Varchar(100)  Nome Fantasia 
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CD_CNPJ EMPCNPJ Varchar(20)  Cnpj 

CD_ATIVIDADE ATVCOD INT  Ramo de atividade 

DS_EMAIL EMPINTERNE Varchar(100)  E-mail 

CD_FONE EMPFONE Varchar(30)  Telefone 

CD_FAX EMPFAX Varchar(30)  Fax 

DS_END EMPEND Varchar(100)  Endereço da empresa 

DS_COMPLEMENTO EMPCOMPLET Varchar(100)  Complemento 

DS_BAIRRO EMPENDBAIR Varchar(100)  Bairro da empresa 

CD_CEP CIDCEP INT  CEP da empresa 

DS_INSCRICAO EMPINS Varchar(100)  Inscrição 

CD_CLASSIFICACAO CCLICLASSI Char(1)  Classificação 

CD_LIMITE CCLILIMITE Decimal(12,2)  Limite liberado 

CD_ATIVO EMPATIVO Char(1)  ATIVO? 

DT_CADASTRO EMPDTCAD datetime  Data de cadastro 

Fonte: Banco de dados Isoflex 

6..3. CADASTRO DE REPRESENTANTE 

As informações cadastrais de representante, da tabela de cadastros dos vendedores, foram 

integradas na Tabela 4 TB_REPRESENTANTE 

 

Tabela 4. TB_REPRESENTANTE 

COLUNA ORIGEM TIPO PK DESCRIÇÃO 

CD_REPRESENTAN

TE 

REPCOD INT X Código do representante 

NM_REPRESENTAN

TE 

REPDES Varchar(50)  Nome representante 

Fonte: Banco de dados Isoflex 

6..4. RAMO DE ATIVIDADE 

As informações cadastrais de contidas na tabela de ramo de atividade foram integradas na 

Tabela 5 TB_RAMO_ATIVIDADE 

 

Tabela 5. TB_RAMO_ATIVIDADE 

COLUNA ORIGEM TIPO PK DESCRIÇÃO 
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CD_ATIVIDADE ATVCOD INT X Código de atividade 

DS_ATIVIDADE ATVDES Varchar(50)  Descrição atividade 

Fonte: Banco de dados Isoflex 

6..5. NATUREZA OPERAÇÃO 

As informações cadastrais de natureza da operação foram integradas na Tabela 6 

TB_NATUREZA 

 

Tabela 6. TB_NATUREZA 

COLUNA ORIGEM TIPO PK DESCRIÇÃO 

CD_NATUREZA NATCOD INT X Código natureza 

DS_NATUREZA NATDES Varchar(50)  Descriç 

Fonte: Banco de dados Isoflex 

6..6. MOVIMENTO 

As informações cadastrais de tipo de movimento foram integradas na Tabela 7 

TB_MOVIMENTO 

 

Tabela 7. TB_MOVIMENTO 

COLUNA ORIGEM TIPO PK DESCRIÇÃO 

CD_MOVIMENTO MOVCOD INT X Código movimento 

DS_MOVIMENTO MOVDES Varchar(50)  Descrição movimento 

DS_MOVTEC MOVTEC Varchar(100)  Descrição 

Fonte: Banco de dados Isoflex 

6..7. CADASTRO DE MUNICÍPIOS 

As informações cadastrais de cidades/uf, da tabela de cidades e municípios foram integradas 

na Tabela 8 TB_MUNICIPIO. 

 

Tabela 8. TB_MUNICIPIO 

COLUNA ORIGEM TIPO PK DESCRIÇÃO 

CD_CEP CIDCEP Varchar(20) X CEP 

CD_UF ESTCOD Char(2)  UF 
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NM_MUNICIPIO CIDNOME Varchar(100)  Nome Município 

NM_REGIAO Calculado conforme 

UF 

Varchar(50)  Região do país. 

NM_CEP_LOGRADO

URO 

CIDRUA Varchar(150)  Logradouro. 

Fonte: Banco de dados Isoflex 

6..8. PEDIDOS/ORÇAMENTOS 

As informações dos orçamentos/pedidos, das tabelas de vendas, foram integradas na Tabela 

9 TB_PEDIDOS. 

 

Tabela 9. TB_PEDIDOS 

COLUNA ORIGEM TIPO PK DESCRIÇÃO 

CD_FILIAL FILCGC INT x Código da Filial 

CD_PEDIDO PDVNRO INT x Código do pedido 

CD_EMPRESA EMPCOD INT  Código do cliente 

CD_MOVIMENTO MOVCOD INT  Código do movimento da 

operação 

CD_NATUREZA PDVNATCOD INT  Código da natureza da 

operação 

DT_PEDIDO PDVEMISSAO datetime  Data de emissão do 

pedido 

DT_IMPLANTACAO PDVIMPLANT datetime  Data de implantação do 

pedido 

ID_PDV_SITUACAO PDVSITUACA CHAR(1)  Id situação do pedido 

CD_REPRESENTAN

TE 

PDVREPCOD INT  Código do representante 

ID_APROVACAO PDVAPROVA CHAR(1)  Id de aprovação 

ID_ORCAMENTO PDVORCPDV CHAR(1)  Id de orçamento 

CD_ORCAMENTO PDVNROORC INT  Número do orçamento 

NR_VER_ORCAMEN

TO 

PDVVERORC INT  Versão do orçamento 

CD_PEDIDO_ANT PDVANTOORC INT  Número do pedido do 

orçamento anterior 

DT_ENTREGA PDVDTENTRF Datetime  Data de entrega 

DS_INFORMACAO PDVINFGERA Varchar(50)  Informação geral 
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Fonte: Banco de dados Isoflex 

6..9. CONTAS A RECEBER 

As informações de contas a receber, das tabelas de nota fiscal de contas a receber foram 

integradas na Tabela 10 TB_CONTAS_RECEBER. 

 

Tabela 10. TB_CONTAS_RECEBER 

COLUNA ORIGEM TIPO PK DESCRIÇÃO 

CD_FILIAL NFSFILCGC Int x Código da filial 

CD_NOTA_FISCAL NFSNFNRO Int x Número da nota fiscal 

NR_SERIE NFSNFSER Int x Número da série da nota 

NR_PARCELA NFSPARNRO Int x Número da parcela 

DS_PARCELA NFSPARTXT Varchar(100)  Descrição da parcela 

DS_OBSER_SERV CTBOBSERV Varchar(500)  Observação 

DT_VENCIMENTO NFSPARVCT Datetime  Data de vencimento 

DT_BAIXA CTBDATA Datetime  Data de baixa 

VL_PARCELA NFSPARVLR Money  Valor da parcela 

VL_BAIXA CTBVALOR money  Valor da baixa 

Fonte: Banco de dados Isoflex 

6..10. CONTAS A PAGAR 

As informações de contas a pagar, das duas tabelas de contas a pagar existentes no 

sistema, foram integradas na Tabela 11 TB_CONTAS_PAGAR. 

 

Tabela 11. TB_CONTAS_PAGAR 

COLUNA ORIGEM TIPO PK DESCRIÇÃO 

CD_FILIAL FILCGC int X Código de filial 

CD_EMPRESA EMPCOD Int X Código da empresa 

CD_DOCUMENTO PAGDOCTO Int X Número documento 

CD_TIPO_DOCUMEN

TO 

TPDCOD Int  Tipo de documento 

CD_TIPO_DESPESA TDSCOD Int  Tipo de despesa 

CD_SITUACAO_PAG PAGPARSITU Char(1)  Situação 

NR_PARCELA PAGPARNRO Int  Número da parcela 
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DT_EMISSAO PAGDTEMISS Datetime  Data de emissão 

DT_VENCIMENTO PAGPARVCT Datetime  Data de vencimento 

DT_BAIXA PAGPARBXDA Datetime  Data de baixa 

VALOR_DESCONTO PAGPARDESC Money  Valor de desconto 

VALOR_ACRESCIMO PAGPARACRE Money  Valor de acréscimo 

VALOR_TOTAL PAGPARVALO Money  Valor total 

VALOR_PAGO PAGPARBXVL Money  Valor pago 

Fonte: Banco de dados Isoflex 

 

  



20 

 

 

7. DEFINIÇÃO DAS CAMADAS DE APRESENTAÇÃO 

A camada de apresentação foi dividida em duas saídas de dados sendo elas 

as ferramentas QlikSense e a Microsoft SWL Server Reporting Services.  

A arquitetura de construção do BI da Isoflex pode ser compreendida através 

da Figura 2, em que há quatro etapas básicas antes dos dados serem exibidos na 

tela do usuário. 

No Estágio ERP, são retirados do banco de dados do ERP todos os dados 

necessários à criação do BI. A carga de dados é feita diariamente e não há gravação 

de informações, somente leitura dos dados, que são enviados à camada temporária 

de dados, chamada Stage de dados. 

No Stage de dados há a manipulação dos dados para facilitar o envio dos 

mesmos ao Datawarehouse (repositório de dados definitivo), além de evitar a 

sobrecarga no sistema transacional durante as cargas de dados nos horários 

estabelecidos pela área de TI, ou seja, durante o acesso ao BI não existe 

interferência alguma sobre o banco de dados do ERP, neste caso, não 

comprometendo a eficiência do banco de dados original e sobrecarregando o 

sistema e seus demais usuários. 

Datawarehouse é o repositório de dados definitivo, e é a origem de dados do 

QlikSense, interface gráfica de apresentação do BI. Nesta camada de dados 

realizam-se cruzamentos, cálculos e a normalização dos dados, com o intuito de 

facilitar a extração dos dados. 

Por fim, na etapa de Front End (Camada de Apresentação) foram utilizadas 

duas ferramentas para exibição dos resultados aos usuários: O QlikSense e o 

Reporting Services. Através da ferramenta QlikSense foram desenvolvidos todos os 

gráficos e relatórios descritos no levantamento de necessidade do cliente utilizando 

como base de consulta o Datawarehouse. A escolha desta ferramenta foi feita pelo 

autor, cujo contato inicial foi em uma disciplina do MBA, Gestão de Marketing. A 

facilidade de utilização da ferramenta no nível de usuário e a baixa complexidade de 

programação foram os fatores preponderantes na escolha. 

Através do Reporting Services foram desenvolvidos alguns relatórios de disparo 

automático por e-mail. Os relatórios são os resumos gerenciais diários de cada área 
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da empresa, encaminhados aos gestores da empresa. Esta ferramenta de emissão 

de relatórios automáticos foi a que melhor atendeu aos requisitos de custos e 

integração com o banco de dados da Isoflex. 

 

 

  

  

Figura 1. Arquitetura de construção do BI da empresa FONTE: O próprio autor 

FIGURA 2. ARQUITETURA DO BI ISOFLEX 
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8. APRESENTAÇÃO DOS MODELOS DE VISÕES 

As apresentações dos modelos de visões foram separadas em módulos de tal 

forma a agrupar o máximo possível de dados de acordo com o levantamento das 

necessidades do cliente. Todos os módulos criados no aplicativo QlikSense são 

interativos, intercambiáveis e os filtros podem ser aplicados a todos os dados 

inseridos no banco de dados. 

8..1. FATURAMENTO GERAL 

A visão de Faturamento Geral explicita dados globais de faturamento da empresa 

de forma prática e funcional.  

No topo tem-se os principais filtros demandados pela empresa como ano, mês e 

data do faturamento.  

No Comparativo Anual, a visualização permite avaliar o faturamento de períodos 

anteriores, obviamente dependendo do filtro aplicado. Por exemplo, pode-se analisar 

um ano em relação a outro, da mesma forma que podem ser avaliados dias 

específicos de meses em relação aos mesmos dias de anos anteriores. Se algum 

filtro associado às regiões for aplicado, o comparativo anual também será alterado. 

No lado esquerdo, o filtro “Por Região” faz uma análise geral das regiões 

geopolíticas do Brasil e do Exterior da mesma forma que se pode ampliar a visão e 

avaliar cada Unidade Federativa destas regiões. Atribui-se o nome de drill-down a 

esta função de cascateamento de visões. E, por último, ainda pode-se chegar ao 

nível de Cidades dentro dos Estados. 

A Variação Mensal permite uma análise semelhante a anual, porém sob o 

comparativo mês a mês.  

Por fim, a Progressão mensal (por mil) avalia graficamente os dados coletados 

nos filtros, da mesma forma como faz o Comparativo Anual. 
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FIGURA 3. FATURAMENTO GERAL 

 

FONTE: Qlik Sense Isoflex 

8..2. FATURAMENTO DETALHADO 

A visão Faturamento Detalhado traz alguns filtros adicionais ao Faturamento 

Geral e também influencia em todas as demais visões. 

Os filtros no topo são os mesmos da visão anterior, para facilitar a utilização 

do aplicativo pelo usuário. 

O Faturamento por família/Sub de Produtos permite filtrar os faturamentos 

pelas categorias de famílias de produtos criados pela empresa, bem como 

subprodutos. Este filtro é muito útil para avaliar e comparar quais tipos de produtos 

foram mais vendidos em determinado período avaliado. 

O Gráfico Pizza Representatividade ao topo mostra visualmente a 

participação percentual de cada um dos segmentos de produtos (famílias de 

produtos) que a empresa faturou no período em questão. 

O Gráfico Pizza Representatividade inferior exibe a atividade econômica 

principal do cliente, pela Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE). 

O último filtro em baixo, Faturamento por Ramos de Atividade permite ao 

usuário selecionar o tipo de atividade desejado, discriminando mês a mês o 

faturamento. 

Os dois gráficos à esquerda, permitem classificar os clientes por variação de 
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compras no trimestre e no semestre, de forma crescente ou decrescente, ou seja, 

pode-se visualizar os clientes que mais ou menos compraram no período o menos 

compraram, separados por tipo de atividade econômica 

FIGURA 4. FATURAMENTO DETALHADO 

 

FONTE: Qlik Sense Isoflex 

8..3. COMERCIAL GERAL 

A visão Comercial Geral tem uma semelhança muito grande com o 

Faturamento Geral, diferenciada apenas pelo tipo de filtro Tipo Pedido. Este filtro 

permite classificar as vendas em Orçamentos, Pedidos em aberto, Pedidos 

faturados, Orçamentos encerrados. Esta ferramenta permite uma avaliação mais 

específica sobre os orçamentos e comportamento de compra dos clientes após 

ações de marketing promovidas pela empresa. 

Por fim o filtro Etapa Pedido, permite separar os pedidos pelas sequências de 

aprovação, ou seja, exibem os pedidos que estão em trâmite dentro do 

departamento comercial e quais estão em produção. 

O gráfico pizza Representatividade por Hierarquia de Produto nada mais é 

que a quantidade percentual de vendas por família de produtos. 

Os dados à esquerda exibem a quantidade de pedidos emitidos no período, 

além do valor médio do tipo do pedido. Em terceiro lugar, tem-se a efetividade média 
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dos orçamentos avaliados, que é a taxa de conversão de orçamentos em pedidos. 

 

FIGURA 5. COMERCIAL GERAL 

 

FONTE: Qlik Sense Isoflex 

  



26 

 

 

8..4. COMERCIAL DETALHADO 

A visão Comercial Detalhado permite os mesmos filtros de ano, mês, dia, tipo 

do registro e etapa do pedido. 

O campo Pedidos exibe quais são os pedidos e seus respectivos clientes, 

uma vez aplicados outros filtros de vendas. 

O campo Vendas por Vendedor é um relatório interativo de vendas por 

vendedor, categorizado mês a mês ou período a período que se quer avaliado. 

Vendas por Família de Produto é a relação em valores absolutos das vendas 

por tipo de produto, enquanto que Efetividade por Família de Produtos demonstra a 

taxa de conversão dos orçamentos em pedidos, categorizados por tipo de produto. 

Os números à esquerda mostram, respectivamente, o tempo médio em que 

os pedidos selecionados ficaram no departamento comercial e na produção até 

serem faturados. Este Lead Time permite visualizar gargalos administrativos e 

produtivos por tipo de produto, cliente, região, valor e vendedor. 

 

FIGURA 6. COMERCIAL DETALHADO 

 

FONTE: Qlik Sense Isoflex 
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8..5. VISÃO CLIENTES 

A Visão Clientes permite a extração de dados em diversos formatos para 

ações integradas com o marketing como promoções e redirecionamento de 

conteúdo informativo a clientes. 

Os campos exibidos nesta visão são, basicamente, os necessários para 

qualquer ação de acompanhamento de clientes (follow-up) e resgate de clientes 

mais tempo inativo ou com redução nas compras nos últimos trimestres e 

semestres. 

Esta poderosa visão permite o resgate de diversos clientes antigos que 

deixaram de comprar por algum motivo, bem como identificar quais clientes estão 

mais comprando em relação a períodos anteriores. Além disso, verifica-se a 

diferença entre os orçamentos e os pedidos efetivados, taxa de conversão, de forma 

ao estabelecimento de metas às equipes de vendas. 

 

FIGURA 7. VISÃO CLIENTES 

 

FONTE: Qlik Sense Isoflex 
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8..6. MIX DE PRODUTOS 

A visão Mix Produto cruza dados dos períodos filtrados em outras visões, 

apenas na situação de pedidos faturados, de forma a mostrar quais produtos são 

mais comercializados com seus análogos, ou seja, o quê mais vende com o quê e 

de forma oposta também, o quê menos vende com o quê.  

FIGURA 8. MIX PRODUTOS 

 

FONTE: Qlik Sense Isoflex 
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8..7. CONTAS A RECEBER 

Dentro da primeira visão financeira, Contas a Receber, os filtros disponíveis 

no topo são: ano de vencimento e mês de vencimento dos títulos a pagar. 

O campo Contas a Receber permite comparar mensalmente o fluxo de 

pagamentos versus recebimentos. 

Inadimplência mostra a composição dos clientes devedores em prazos 

estabelecidos em categorias: até 7 dias, de 8 a 15, de 16 a 30 dias e mais de 30 

dias em valores absolutos e permite fiel acompanhamento aos clientes devedores. 

A análise destes dados permite avaliar que tipo de cliente, de acordo com o 

banco de dados da empresa, está mais propenso a tornar-se um inadimplente. 

O gráfico de linhas Evolução CR apresenta a evolução do contas a receber, 

como num fluxo de caixa, diariamente pelo período que se quer avaliar. 

O Tempo de Recebimento dos vencidos enumera o valor absoluto de 

recebíveis de acordo com os dias após o vencimento dos títulos, demonstrando a 

pontualidade de pagamento dos clientes. Através destes dados é possível mapear o 

comportamento de clientes que pagam seus títulos em atraso por ramo de atividade 

econômica, e família de produtos adquiridos e elaborar novas políticas de crédito 

para clientes com as mesmas características. 

O Contas a Receber Ramo de Atividade, como já diz o nome, estabelece 

monetariamente os valores dos recebíveis por ramo de atividade. 

Já o Contas a Receber por Região compara os valores devidos de 

recebimento com os valores efetivamente recebidos, permitindo uma avaliação 

regional dos clientes. 
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FIGURA 9. CONTAS A RECEBER 

 

FONTE: Qlik Sense Isoflex 

8..8. CONTAS A PAGAR 

O Contas a Pagar tem uma visão apurada quanto ao perfil das compras 

executadas pela empresa e avalia o fluxo de caixa sob os aspectos de tipos de 

despesas. 

Os filtros principais estão relacionados ao ano e mês de vencimento além das 

datas das baixas dos títulos. 

Contas a Pagar Mensal exibe, comparativamente, os pagamentos dos meses 

do ano em avaliação comparados a outros anos anteriores. Pode-se levantar as 

despesas destes anos e estimar proporcionalmente para futuras projeções. 

O gráfico de pizza Representatividade por Tipo de Despesa aponta os 

percentuais dos tipos de despesas no período em avaliação. Os resultados deste 

gráfico podem evidenciar desequilíbrios pontuais sobre as despesas da empresa. 

O Contas a Pagar por Tipo de Despesa/Empresa traz os dados ano a ano, ou 

mês a mês por tipo de despesa para comparação evolutiva. Neste campo pode-se 

aplicar o cascateamento de dados e chegar à despesa específica e não somente ao 

tipo de despesa. 
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FIGURA 10. CONTAS A PAGAR 

 

FONTE: Qlik Sense Isoflex 
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8..9. TABELA DE DADOS DE NOTAS 

A Tabela de dados de notas tem uma finalidade um pouco diferente em 

relação às demais visões apresentadas até agora. É basicamente uma grande 

Tabela contendo as principais informações para exportação dos dados e utilização 

em outras plataformas como Excel ou PDF. 

FIGURA 11. TABELA DE DADOS DE NOTAS 

 

FONTE: Qlik Sense Isoflex 

8..10. TABELAS DE DADOS DE PEDIDO 

A Tabela de dados de pedidos é um espelho da Tabela de dados de Notas e 

tem a mesma finalidade, contendo as principais informações para exportação dos 

dados e utilização em outras plataformas como Excel ou PDF. 
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FIGURA 12. TABELA DE DADOS DE PEDIDOS 

 

FONTE: Qlik Sense Isoflex   
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9. SISTEMAS E TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS 

10..1. SISTEMAS 

I. DELSOFT – VERSÃO WINDOWS 

Envia dados para o Stage de dados. 

II. DATAWAREHOUSE BI_ISOFLEX 

Recebe dados do Stage e envia novas informações para o Qlik 

Sense e Reporting Services. 

III. QLIK SENSE 

Recebe dados e exibe análise sintética para usuário. 

10..2. TECNOLOGIAS 

i. Microsoft SQL Server 

Sistema gerenciador de banco de dados. 

ii. Microsoft SQL Server Integration Services 

Desenvolvimento das integrações de dados. 

iii. Microsoft SQL Server Reporting Services 

Desenvolvimento dos relatórios de disparo automáticos por e-

mail. 

iv. QlikSense 

Exibição das camadas de apresentação aos usuários.  

Desenvolvimentos das visões, gráficos e relatórios 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As estratégias corporativas são, desde centenas de anos atrás, muito 

peculiares e particulares a cada negócio. Os mercantes fenícios, as igrejas 

católicas medievais, as indústrias da revolução industrial ou as empresas de 

tecnologia de ponta tiveram e terão estratégias de atuação particulares à cada 

situação que se depararam. Cabe às futuras gerações de organizações adequar 

as estratégias mais assertivas em cada momento, na qual o sucesso do passado 

pode não ser o sucesso do futuro. As transformações no relacionamento entre 

empresas e clientes estão cada vez mais rápidas e demandam técnicas 

adequadas de gerenciamento das informações que propiciem a otimização da 

eficiência e eficácia das organizações. 

A utilização de ferramentas gerenciais como um BI mostram aos gestores um 

novo horizonte, explorando dados desconhecidos ou inconclusivos até então. O 

cruzamento de dados e seus devidos relacionamentos com outras fontes não 

correlacionadas irá conceder aos executivos maior precisão nas tomadas de 

decisões na medida em que se entende melhor o comportamento dos clientes. 

Esta tem sido a principal estratégia para o crescimento de empresas do segmento 

de estética e beleza, na qual a análise do comportamento de compras dos 

milhões de clientes mensalmente realizadas permite a adoção de ações 

estratégicas de marketing e produção integradas de alto sucesso. 

A importância dos resultados obtidos permitiu ao autor apresentar à empresa 

dados e estatísticas concisas e coerentes, eliminando muitas das equivocadas 

interpretações de relatórios estáticos do ERP. A visão consolidada da 

organização permitiu uma visão mais ampla sobre a área de atuação da empresa, 

conhecendo melhor o comportamento do cliente e a maneira como ele se 

relaciona com a empresa. 

Os setores mais beneficiados em razão da implantação do BI foram as áreas 

de marketing, comercial e administrativa em que os relevantes dados contribuíram 

para uma melhora significativa na eficiência dos processos. 

As maiores dificuldades obtidas decorrentes deste trabalho foram a de 

implementação e mudança de cultura dos colaboradores envolvidos. Muitos 
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relutaram em crer que os resultados provenientes do BI eram confiáveis e 

poderiam servir de embasamento para ações estratégicas da empresa. Mesmo 

após muitos ajustes finos entre a situação anterior e posterior à implantação, 

alguns controles permaneceram sendo realizados da forma tradicional em 

planilhas, mas com menor relevância ao contexto do BI. 

As indicações de trabalhos futuros poderão abranger outras áreas da 

empresa, além de trazer dados correlatos de outras ciências de modo a permitir 

um aprofundamento do estudo do comportamento de clientes e seu 

relacionamento com a marca. Ações estratégicas em longo prazo poderão se 

tornar mais assertivas. 

Outras visões podem ser facilmente criadas a partir dos dados contidos no 

Data Warehouse como para a Produção ou na área de Contabilidade, por 

exemplo. Para isso, deverão ser levantadas as novas necessidades da empresa, 

bem como saber algumas questões das metas, métricas relacionadas e 

resultados esperados. 

A ferramenta de BI pode não ser um aplicativo facilmente integrável a 

quaisquer sistemas operacionais, por outro lado, com algum esforço e 

compreensão das necessidades, é possível obter ótimos resultados. 
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