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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar a aplicação da inteligência competitiva e 
business intelligence na gestão financeira em micro e pequenas empresas da 
grande Florianópolis. Para alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa, foi 
necessário realizar uma pesquisa bibliográfica para a composição da 
fundamentação teórica. Como resultado, pode-se observar a importância da 
aplicação das ferramentas mencionadas dentro da gestão financeira, mostrando que 
não somente grandes empresas possuem diferenciais utilizando tais soluções. Por 
fim, foram analisadas as soluções de Business Intelligence disponíveis no mercado 
brasileiro, e como essas soluções se encaixavam na realidade das micro e 
pequenas empresas. 
 
Palavras-chave: Business Intelligence. Inteligência Competitiva. Gestão 
Financeira. Negócios. 
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ABSTRACT 

 

 

The biggest goal of this study was to measure the usage of competitive intelligence 
and business intelligence in financial management of small-sized in Florianópolis. An 
extensive bibliographic research was done, in order to obtain the proposed goals and 
compose the theoretical foundation. As a result, it was possible to observe the 
importance of the usage of the tools mentioned on the financial management, 
showing that even smaller business can achieve better results with using business 
intelligence solutions. Finally, some Business Intelligence solutions available in the 
Brazilian market were analyzed, and how these solutions fit into the reality of micro 
and small companies. 
 

 

Key words: Business Intelligence. Competitive Intelligence. Financial Management. 
Business. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que a longevidade das pequenas e médias empresas brasileiras é 

inferior a 5 anos para mais de 80% das empresas nascentes (SEBRAE, 2018). Além 

disso, para aquelas que se mantêm no mercado, são poucas as que conseguem 

uma boa taxa de crescimento ou de reinvestimento de capital que permite o seu 

desenvolvimento a médio e longo prazo (SERRASQUEIRO; LEITÃO; SMALLBONE, 

2018). A competitividade, principalmente entre micro e pequenas empresas (MPE), 

hoje está cada vez mais acirrada, e os fatores de sucesso e insucesso estão nas 

ações que a gestão dessas organizações tomam e como as estratégias que 

norteiam a organização são definidas e aplicadas principalmente na gestão 

financeira do negócio.   

 

O uso da informação para a geração de conhecimento colaborativo e 
significativo nas organizações é essencial para a melhoria de suas 
performances no cenário mercadológico competitivo, uma vez que todas as 
atividades de uma organização são apoiadas por dados, informação e 
conhecimento (VALENTIM, 2005, p. 9). 
 

 
 Para que a organização possa criar uma cultura de uso estratégico da 

informação, segundo Santos (2016), é necessário que utilize a inteligência 

competitiva como um método que administra fluxos de informação, por intermédio de 

diversas ações que são integradas e desenvolvidas. 

Segundo Prescott e Miller (2002), a Inteligência competitiva é definida como 

um programa sistemático de reunir, analisar e gerenciar informação externa, que 

pode afetar as operações, decisões e planos de uma organização, por meio de um 

entendimento maior, dos seus competidores e do seu ambiente competitivo. O 

mesmo autor traz uma perspectiva ampla de inteligência competitiva, analisando o 

grande mercado e para isso leva em consideração desde a coleta até utilização da 

inteligência obtida. 

Tarapanoff (2006, p. 27) compreende a inteligência competitiva por 

 

Meio de uma contínua ‘vigilância’ (monitoramento) de informações internas 
e externas, cuja atividade ocorre além dos concorrentes, incluindo também, 
informações científicas, tecnológicas, sociais, políticas e econômicas 
referentes ao mercado, clientes, fornecedores e parceiros, propiciando 
identificar as oportunidades e as ameaças, bem como conhecer aspectos 
que podem influir nos pontos fortes e fracos da organização.  
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Desta forma entende-se que inteligência competitiva não é uma visão 

somente para dentro da organização; existe também a exigência do conhecimento 

de mercado, concorrentes e tendências de mercado para tomar uma decisão 

estruturada em dados para melhor definição das estratégias organizacionais. 

A análise interna e externa da organização, é um processo que gera 

informações valiosas, pertinentes ao mercado em que a organização está inserida. 

Segundo Teixeira e Valentin (2016), a inteligência competitiva é um método 

estratégico que visa transformar dados, em informações a respeito das forças e 

fraquezas da sua própria organização e de seus concorrentes, propondo assim 

levantar os diferenciais competitivos da mesma, de maneira a aplicar internamente 

em qualquer área ou setor. A utilização de sistemas de gestão voltados para a 

captação e análise de dados “pode evidenciar ameaças e oportunidades, 

propiciando a obtenção de vantagem competitiva” (TEIXEIRA, VALENTIM, 2016, p. 

4). 

Utilizar a inteligência aplicada ao negócio torna-se essencial para a 

perpetuação do mesmo, e como consequência disso observam-se as decisões 

estruturadas por dados. Segundo Marco (2012 apud NOLASCO, 2018, p.167) 

“Muitos gestores acreditam que a informação é a chave de tudo, que se tiverem 

conhecimento suficiente tomarão a decisão correta”. Nessa perspectiva, como uma 

ferramenta de suporte, a informação é questionada e com isto é gerada a 

inteligência. Sendo assim, nenhuma empresa pode escapar dos efeitos que estão 

impactando a economia, a revolução dos dados e da informação. Desse modo, a 

compreensão necessária para que o gestor tome uma decisão baseada em 

informação é obtida através da inteligência dos dados investigados. Analisando o 

passado, o presente e projetando as futuras flutuações do mercado que irão 

impactar o negócio, o gestor conseguirá antecipar as mudanças que ocorrerão no 

mercado. 

Com o advento da tecnologia, os processos gerenciais empresariais 

começaram a ser apoiados por métodos e ferramentas tecnológicas. Com isso, 

observa-se a ascensão de uma ferramenta chamada de Business Intelligence (BI) 

ou comumente chamada de Inteligência de negócio no Brasil.  

 

Por Business intelligence compreendemos técnicas, métodos e ferramentas 
que possibilitam o usuário analisar dados e, com base nessas análises, 
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emitir respostas que possam subsidiar objetiva e confiavelmente os 
processos de decisão numa empresa (JAMIL, 2000, p. 50). 
 

 O Business Intelligence ou Inteligência de Negócios segundo Turban (2009), 

é um termo abrangente que tange desde a arquitetura de software até bancos de 

dado estruturados, sendo assim, o BI tem por finalidade a definição de regras para 

formatação adequada de dados gerados pelas empresas, transformando-os em 

depósitos estruturados de informações, além de apoiar os gestores empresariais no 

processo de tomada de decisão estratégica. Os sistemas de BI surgem como um 

grande apoio para suprir as necessidades de gestão da informação, que influencia 

os níveis estratégico, tático e operacional da organização. 

O aumento da oferta de sistemas de BI leva a crer que o mercado está cada 

vez mais especializado, e mostra uma certa preocupação com os dados gerados 

pelas empresas, sendo eles abertos ao mercado ou não. Segundo Chaudhuri, Dayal 

e Narasayya (2011), uma vez que o BI é entendido com uma ferramenta que gera 

diferencial competitivo para as organizações, sem levar em consideração o 

segmento de atuação, a demanda por este tipo de solução é aumentada, com isso 

observa-se a grande oferta que está sendo gerada por produtores de serviços de BI 

nos últimos anos. 

Segundo Pizzol, Todesco e Todesco (2012, p.2),  

 

Resultados apresentados na 13ª Conferência Anual de Inteligência 
Competitiva apontam que 95% das decisões tomadas com base em IC são 
eficientes. Já em empresas que não utilizam IC em seus processos, apenas 
52% das decisões são eficientes. Esta alta eficiência no processo decisório 
é um dos motivos pelo qual as empresas estão aumentando o investimento 
em inteligência competitiva. 
 

Devido ao cenário competitivo atual das micro e pequenas empresas, a 

gestão financeira se torna crucial para a perpetuação do empreendimento. 

Empresas que não conseguirem gerir bem seus próprios recursos estão fadadas a 

extinção (OLIVEIRA; AMARAL, 2001). Apesar da maior representação entre as 

empresas brasileiras, segundo o SEBRAE (2018), aproximadamente 60% das micro 

e pequenas empresas morrem até o quarto ano de existência. De acordo com 

estudo sobre fatores condicionantes e taxa de mortalidade de micro e pequenas 

empresas, realizado pelo SEBRAE (2018), empresários direcionam problemas como 

a carga tributária como principal fator para que a empresa feche sua operação, em 
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seguida vem problemas com a administração de capital de giro. Como visto a 

primeira razão é externa a empresa, e a segunda se refere a gestão financeira de 

curto prazo. 

Segundo Santos, Ferreira e Faria (2009) devido as peculiaridades das micro e 

pequenas empresas, essas sofrem de problemas bem específicos, diferentes dos 

vivenciados por grandes empresas. Essas empresas são atrativas olhando do ponto 

de vista de rentabilidade, por outro lado, a deficiência na gestão financeira de curto 

prazo, faz com que elas operem com um alto risco de liquidez, o que as deixam 

vulneráveis a imprevistos comuns à gestão de negócios. 

Segundo Moura (2019, p.3), 

 

Após investigar e questionar os proprietários de empresas extintas sobre 
possíveis problemas que as levaram ao fracasso, observou-se discrepância 
entre os motivos concretamente apontados por eles e os que consideravam, 
abstratamente, ser os principais problemas que afetará a vida de suas 
empresas. Nessa situação, os empresários, em geral, são resistentes a 
enxergar distorções em sua forma de gestão. Em vez disso, culpam outras 
questões, como inflação, a economia, a burocracia, as politicas públicas de 
crédito, a concorrência, entre outros, enquanto a autocrítica é relegada a 
ultimo plano, o que remete à passividade por parte do empresário. 
 

 

Albuquerque (2011) ressalta a existência de um grave problema no 

gerenciamento de micro e pequenas empresas, sendo que o principal é a tomada de 

decisão de seus gestores de forma intuitiva e sem considerar informações 

financeiras e mercadológicas. Seguindo na mesma linha de pensamento Stroher e 

Freitas (2008) posicionam que a falta de conhecimento contábil dos 

empreendedores de micro e pequenas empresas faz com que estes não consigam 

avaliar a importância  das informações, sendo assim, os demonstrativos, controles 

contábeis e informações gerenciais não são analisados no processo de tomada de 

decisão. Marion (2015) considera a falta do uso de artefatos financeiros e contábeis 

na gestão de empresas como um forte motivo de insucesso destas, sendo que o 

autor elenca como principal fator para a falência ou insucesso das empresas, a falta 

de planejamento financeiro ou a ausência total do controle do fluxo de caixa. 

Meirelles e Sá (2008) indagam que seria muito mais fácil a gestão de micro e 

pequenas empresas, se os seus gestores pudessem visualizar de forma mais clara 

os cenários do futuro. Porém este futuro pode ser visto somente com a utilização de 

análises de tendência, montagem de cenários utilizando ferramentas existentes, 



16 
 

 

que, se trabalhadas de uma forma eficiente, podem oferecer uma previsibilidade 

razoável do futuro da organização. Na gestão financeira de curto prazo, para 

fornecer informações para tomada de decisão, as ferramentas contábeis são 

essenciais.  

Por isso, parece ser relevante o entendimento da aplicação de práticas de 

Inteligência competitiva, com sistemas de Business Intelligence, na gestão financeira 

de pequenos e médios negócios, que podem auxiliar na tomada de decisão e 

definição mais clara dos objetivos estratégicos auxiliando na longevidade da vida 

das empresas. Hoje negócios que não são orientados para dados, podem ter sua 

projeção de vida diminuída, e principalmente pequenos negócios que são orientados 

para dados poderiam ter uma performance muito melhor dentro do mercado 

disputado que é encontrado no Brasil. Aliar a tomada de decisão orientada para 

dados, munido de dados confiáveis com o Business intelligence, aplicando a gestão 

financeira dos micro e pequenos negócios, aumenta a longevidades das empresas e 

auxilia a tomada de decisão estratégica. 

É neste contexto que se apresenta a pergunta norteadora deste estudo: “De 

que forma ferramentas de inteligência competitiva e business intelligence auxiliam 

na gestão financeira de micro e pequenos negócios da grande Florianópolis?” 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste estudo é: “Avaliar como a Inteligência competitiva e 

Business Intelligence auxiliam na utilização de ferramentas de gestão financeira de 

micro e pequenas, na região da grande Florianópolis.” 

Para alcançar o objetivo geral, foram estabelecidos, os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Levantar ferramentas disponíveis de BI no mercado brasileiro; 

b) Identificar e descrever ferramentas vendidas como Business intelligence para 

pequenas e médias empresas; 

c) Avaliar como micro e pequenos empresários percebem a necessidade e uso 

do Business intelligence e Inteligência competitiva aplicada a gestão 

financeira; 
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d) Avaliar os resultados de uso de Business Intelligence e Inteligência 

competitiva na gestão financeira de micro e pequenas empresas da grande 

Florianópolis. 

 

1.2. JUSTIFICATIVA 

 
No Brasil, 99% das empresas são classificadas como micro e pequenas 

empresas, segundo SEBRAE (2018), “em média 54% das empresas de pequeno 

porte morrem antes de atingir os seus primeiros 2 anos de existência.”. Um dos 

principais fatores para esta mortalidade, é o desalinhamento das ações estratégicas 

com o ambiente em que a organização está inserida. Empresários ou gestores de 

pequenas e médias organizações não dispõem de muito tempo para pensar na 

gestão de suas organizações, tampouco buscar e analisar dados de mercado, pois 

estão envolvidos em processos operacionais, como manutenção da carteira de 

clientes e orçamentos, ou até envoltos em processos de vendas. 

O processo de globalização e o aumento da competitividade principalmente 

das micro e pequenas empresas, estão exigindo mudanças na estrutura de 

organizações, devido a isso, o papel do empreendedor está cada dia mais complexo 

e desafiador. Tendo em vista as limitações de micro e pequenas empresas, a 

concorrência com grandes companhias, as quais possuem melhores estruturas e 

estão mais preparadas, ficando ainda mais difícil no cenário atual devido ao 

comércio eletrônico, este estreitamento de mercado faz com que grandes empresas 

entrem na competição com micro e pequenas empresas em um cenário regional. A 

administração de informações e de recursos neste caso, faz toda a diferença na 

concorrência. 

Deste modo, torna-se indispensável para essas organizações a máxima 

utilização dos recursos disponíveis para otimizar a tomada de decisão. Tendo em 

vista que nem todos esses empreendedores possuem o tempo ou a habilidade 

necessária para utilizarem a vasta gama de organização e técnicas de gestão 

financeira existentes, é necessário um entendimento mais amplo sobre o assunto. 

Com a utilização de práticas de Inteligência competitiva alinhadas com bons 

sistemas de Business Intelligence voltados para a gestão financeira, essas 

organizações teriam ferramentas que o gestor, ou tomador de decisão, pudesse 

utilizar para uma melhor definição de suas estratégias organizacionais e uma 
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tomada de decisão estruturada, tomando como base informações relevantes do seu 

negócio e do mercado, caracterizando assim a importância deste estudo. 

O presente trabalho destaca-se pela sua originalidade, visto que a literatura 

até o momento não abordou o assunto da utilização de ferramentas de inteligência 

competitiva e Business intelligence na gestão financeira de micro e pequenas 

empresas, por ser um tema novo devido aos avanços tecnológicos e o acesso 

democratizado de sistemas de gestão para micro e pequenas empresas. A posposta 

apresentada se tornar viável, uma vez que existem diversas ferramentas, e o fácil 

acesso a gestores de micro e pequenas empresas. Além disso, cabe ressaltar que o 

autor deste trabalho atua na área de gestão financeira, o que facilita o 

desenvolvimento da proposta apresentada. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo tem como objetivo abordar base teórica acerca dos assuntos de 

Inteligência competitiva, Business Intelligence, Gestão financeira e Micro e 

pequenas empresas no Brasil. 

 

2.1 AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO BRASIL 

 

As micro e pequenas empresas normalmente nascem de uma pessoa com 

um perfil empreendedor, que idealiza a sua autonomia e realização financeira. Essas 

pessoas são chamadas de empreendedores, e suas visões podem influenciar 

milhões de pessoas. Segundo Longenecker, Moore e Pett (1997, p.3), “Os 

empreendedores são heróis populares da moderna vida empresarial”. Essa visão é 

devido ao alto impacto que empreendedores geram no ecossistema econômico 

brasileiro, afetando a sociedade por meio do desenvolvimento de suas atividades. 

O SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas empresas), 

classifica essas empresas por setor de atividade econômica que ela se encontra, 

pelo número de funcionários, e também pelo faturamento bruto anual. Segundo o 

SEBRAE (2018), as micro e pequenas empresas brasileiras representam 92,2% das 

empresas formalizadas no Brasil, sondo que, 60% dos empregos formais são 

gerados por estas empresas, e movimentam 20% do Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro. 

Por gerarem a maior parte dos empregos de carteira assinada no país e 

representarem uma grande fatia do PIB brasileiro, muitos estudos estão sendo e 

foram feitos sobre a realidade das micro e pequenas empresas. Esses estudos 

focam em solução para diminuir a mortalidade, devido ao elevado percentual. 
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Figura 1 - Taxa de mortalidade de empresas de 2 anos, evolução Brasil 

 
Fonte SEBRE (2016, p.8) 

 

Segundo SEBRAE (2018), foi realizado uma pesquisa no segundo semestre 

de 2016, para avaliação de indicadores de mortalidade e sobrevivência de micro e 

pequenas empresas. Também foram levantadas causas responsáveis pela extinção 

das empresas. Foram analisados os dados dos anos de 2008, 2009, 2010, 2011 e 

2012 e e dentro do período analisado a taxa de mortalidade das empresas com até 2 

anos caiu 45,8%, nas empresas nascidas em 2008 e 23,4% nas empresas nascidas 

em 2013, conforme gráfico de Figura 1. 

É importante ressaltar que as empresas que foram constituídas neste período 

analisado, se beneficiaram de muitos aspectos positivos que ajudaram na 

diminuição da mortalidade e por consequência no aumento da sobrevivência das 

empresas. Se destaca a Evolução do PIB deste período, as taxas de juros, evolução 

do rendimento médio real dos trabalhadores, evolução do salário mínimo, diminuição 

do desemprego e mudança de legislação voltada pra os micros e pequenos 

negócios, SEBRAE (2018). 

Outra evolução significativa, que resultou também na diminuição da 

mortalidade dessas empresas, foi a implantação e ampliação do Simples Nacional. 

Segundo SEBRAE (2018, p.12), 

 

Um dos principais itens previstos na Lei Geral das MPE, o Simples Nacional 
foi instituído a partir de julho de 2007. Prevê tratamento tributário 
simplificado e favorável, por meio do pagamento de oito impostos e 
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contribuições (IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS, INSS, ICMS e ISS) em uma 
única guia de recolhimento, com uma carga tributária mais baixa para a 
maioria das atividades, quando comparado aos demais regimes de 
impostos. Foi objeto de vários aperfeiçoamentos, desde sua criação. P.ex. 
ampliação do número de atividades passíveis de opção pelo Simples, 
ampliação dos 9,2 % 4,8 % 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 jan/08 mai/08 set/08 
jan/09 mai/09 set/09 jan/10 mai/10 set/10 jan/11 mai/11 set/11 jan/12 mai/12 
set/12 jan/13 mai/13 set/13 jan/14 mai/14 set/14 Em % 13 valores/limites, 
etc. (p.ex. Lei Complementar 128/2007, Lei Complementar 133/2009, Lei 
Complementar 139/2011 e Lei Complementar 147/2014). 

 

Para muitos brasileiros criar a própria empresa é um sonho, mas, é de 

extrema importância que o empreendedor desenvolva habilidades gerenciais para a 

gestão do negócio. O que acontece no cenário de micro e pequenas empresas é 

que a abertura do negócio se da por necessidade, portanto não são levados em 

consideração a gestão da empresa e o planejamento de abertura. Segundo 

SEBRAE (2018), nas empresas ativas existe uma menor proporção de 

empreendedores que constituíram o negócio desempregados (21%), frente aos 

negócios inativos onde 30% dos empreendedores que constituíram a nova empresa 

estavam desempregados. Ainda no estudo, foi identificado que nas empresas ativas 

59% dos empreendedores constituíram a empresa pois identificaram uma 

oportunidade ou porque desejavam ter o próprio negócio, já nas empresas inativas 

esse percentual é somente 49%. 

 

2.1.1 Características de micro e pequenas empresas 

 

Apesar das maiores características das micro e pequenas empresas sejam 

positivas, fazendo com que o desempenho delas sejam satisfatórios, outros 

problemas estruturais e de gestão graves faz com que essas empresas apresentem 

um longo prazo perigoso. 

Segundo Antonik (2004), as pequenas empresas possuem uma característica 

de adaptação ao mercado muito maior do que as grandes empresas, devido a sua 

tomada de decisão mais rápida e pontual, reagindo quase que simultaneamente as 

nuances do mercado. Também é notado uma facilidade de absorção de processos 

inovadores, por serem mais desburocratizadas a inovação acontece de forma mais 

rápida. Essas empresas são fontes de inovação, dentro de produtos e serviços, e 

podem ser mais eficientes em produzir inovação do que grandes empresas. Para 
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Edmiston (2007), os pequenos negócios apresentam mais inovação do que grandes 

negócios, por terem processos menos burocráticos do que grandes empresas. 

Com relação as fraquezas Drucker (2001), indaga que as micro e pequenas 

empresas geralmente são administradas por familiares, e com isso podem enfrentar 

sérios problemas com relação a gestão, pois os processos não são estruturados por 

administradores de mercado, mas sim por uma pessoa geralmente sem formação. 

Os processos definidos devem ser bem analisados e estudados, pois, ao contrário, 

pode impactar na sobrevivência da empresa. O grande problema dessas empresas 

é que são pequenas demais, e em geral não podem pagar profissionais de mercado 

para fazer gestão e contar com o apoio de profissionais técnicos. 

Para Souza, Silva, Lima e Carneiro (2015), o grande problema que as micro e 

pequenas empresas enfrentam é a dificuldade de acesso a capital financeiro e ao 

benefício das novas tecnologias, ocasionas, principalmente pelo seu tamanho e 

disponibilidade de capital. A dificuldade de acesso ao capital financeiro limita os 

investimentos necessários em estrutura para que as empresas se desenvolvam e 

até sobrevivam (BRAGA; NOSSA; MARQUES, 2004). Com isso, esses negócios 

funcionam com riscos de liquidez elevado, o que os colocam um grau de risco maior 

dentro da natureza dos negócios (Santos, Ferreira, & Faria, 2020). Além de todos 

esses fatores micro e pequenos negócios operam com um fluxo de caixa reduzido. 

Outro problema dentro das micro e pequenas empresas, é a falta de 

planejamento. Como a tomada de decisão ocorre de maneira empírica, os 

empreendedores não utilizam das ferramentas do planejamento estratégico, e com 

isso a gestão se torna ineficaz e sem projeção de cenários futuros (FERNANDES, et 

al 2010). Para Monteiro e Barbosa (2011) os gestores das micro e pequenas 

empresas não tem preocupação com o longo prazo, se preocupam majoritariamente 

com o curto prazo, fazendo com que o futuro do negócio não seja planejado. Outro 

ponto apresentado é que a tomada de decisão ela é feita em cima de experiências e 

na observação, deixando de lado o estudo e utilização de modelos, demonstrando 

porca importância com o longo prazo. Problemas particulares dos sócios entrando 

na operação da empresa, também mostra uma falta de planejamento na abertura do 

negócio, afetando também a gestão e controle da empresa (NEVES; PESSOA, 

2006). 

De forma geral, observa-se nos textos uma falta de competência dos 

empreendedores em gerenciar micro e pequenas empresas, sendo pela limitação 
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técnica na gestão, conhecimento e acúmulo de funções dentro de seu 

empreendimento. 

 

2.2 INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 

 

A Inteligência competitiva é um tema que é abordado desde a antiguidade, 

pode-se trazer como exemplo o livro de Sun Tzu “A Arte da Guerra”, que foi redigido 

no decorrer do século IV a.C. Sun Tzu era um estrategista de guerra e abordou 

aspectos da estratégia de guerra, de modo a compor um panorama de todos os 

eventos e estratégias que devem ser abordados em um combate racional. É 

possível fazer correlações com a narrativa de Sun Tzu e inteligência competitiva 

organizacional,  

 

Se conhecemos o inimigo e a nós mesmos, não precisamos temer o 
resultado de uma centena de combates. Se nos conhecemos, mas não ao 
inimigo, para cada vitória sofreremos uma derrota. Se não nos conhecemos 
nem ao inimigo, sucumbiremos em todas as batalhas (SUN TZU, 1993, p. 
28). 
 

 A inserção da Inteligência competitiva no cotidiano empresarial é muito mais 

recente, mas não menos importante. Segundo Pizzol, Todesco e Todesco (2012), 

explicitamente aplicada a negócios, a Inteligência competitiva começou a ser 

documentada em 1960 com o sistema de produção just-in-time tendo sua teoria 

disseminada e forjada no Japão onde ocorreram importantes estudos de 

competidores. Visto isso pode-se conceituar a Inteligência Competitiva. 

Conceitualmente, segundo Ciupak e Rodrigues (2018), a Inteligência 

Competitiva é percebida como um processo de localizar, coletar, processar, analisar 

e disseminar informações a fim de entregar valor para os tomadores de decisão. 

Pela ótica da prospecção, a inteligências competitiva tem um olhar externo da 

organização, visando principalmente detectar pontos fortes, pontos fracos, fraquezas 

e oportunidades tanto da organização quanto dos concorrentes, a fim de antecipar 

movimentações de mercado com o intuito de prevenção e perpetuação do negócio.  

Em outra ótica, Tarapanoff (2006) entende inteligência competitiva como um 

monitoramento de informações externas e internas da organização e de 

concorrentes, abrangendo também informações políticas, econômicas, tecnológicas, 

científicas e sociais com relação ao mercado, concorrentes, fornecedores e 
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parceiros com o intuito de identificar as ameaças e oportunidades e sondar aspectos 

que possam colaborar com os pontos fortes e fracos da organização. 

Nesta perspectiva, Gomes e Braga (2001) declaram que para alcançar o 

objetivo de uma apropriada conformidade entre os objetivos, forças internas e 

externas com a organização, é necessário o total domínio do ambiente em que a 

organização está inserida. Segundo Nolasco et al. (2018) para que a empresa se 

desenvolva e tenha crescimento dentro de seu nicho de atuação, é necessária a 

sintonia entre a organização e seu ambiente de negócio. 

 

Dessa maneira, sustenta a prerrogativa de que a inteligência competitiva 
organizacional deve sim ser alicerçada pelas informações externas, 
analisando o potencial dos concorrentes, porém também se faz necessário 
ter conhecimento da sua capacidade interna, monitorando clientes, 
fornecedores e parceiros, visando garantir a eficácia do planejamento 
estratégico de médio e longo prazo, bem como atuando sistematicamente 
no processo decisório. As falhas internas decorrentes da força dos 
concorrentes se constituem em sinalizadores eficazes para detectar 
problemas e direcionar a busca de informações (TEIXEIRA; VALENTIN, 
2016, p. 5). 

 

Manipular os dados, para que estes dados virem informações e gerenciá-los 

da melhor forma, são processos que norteiam a inteligência competitiva. Sendo 

assim, os processos são desenvolvidos por sujeitos da organização que possuem 

um know-how dentro do segmento do negócio, e com isso conseguem dar sentido e 

significado às informações geradas no ambiente da organização, sempre alinhada 

com as definições estratégicas da empresa. Com isso infere-se que a inteligência 

competitiva também depende das habilidades e competências dos sujeitos internos 

da organização, para que possam converter informações em conhecimento 

empresarial, afim de traçar estratégias competitivas organizacionais.  

Com isso pode-se concluir que para o processo de inteligência competitiva 

seja efetivo, é necessária a utilização contínua de dados, com o intuito de se aplicar 

o processo de agregação de valor aos dados de modo a utilizar o know-how e o 

conhecimento individual e organizacional (TARAPANOFF, 2006, p. 27). 

 

2.2.1 Inteligência Competitiva no Brasil 

 

Para Santarém e Vitoriano (2016), a inteligência competitiva no Brasil ainda é 

um tema muito novo, que ainda se encontra em construção. Diferente do que 
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ocorreu em outros países, em que a inteligência competitiva foi inserida por 

intermédio de profissionais que atuavam nas áreas de inteligência de estado, no 

Brasil, foi introduzida por profissionais que atuavam no Instituto Nacional de 

Tecnologia (INT), em meados dos anos 1990, visto que o INT é um órgão público 

federal da administração direta, esses profissionais não tinham experiência 

empresarial e de inteligência de mercado. 

A Associação Brasileira de Inteligência Competitiva (ABRAIC) entente como o 

início dos trabalhos de inteligência competitiva no brasil, um curso de especialização 

em inteligência competitiva, que foi ministrado no Rio de Janeiro, no ano de 2007, 

sendo uma parceria entre o Instituto Nacional de Tecnologia, Instituto Brasileiro de 

Informação Cientifica e Tecnológica (IBICT), a Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) e a Universidade Marsellie da França. Esta referência foi escolhida 

devido aos principais avanços que aconteceram na atividade de inteligência 

competitiva, incluindo o aumento do número de empresas investindo no tema, isso é 

reflexo da formação de profissionais de inteligência competitiva por esse curso, que 

nos outros anos atingirá outros estados do Brasil. 

 

2.2.2 Etapas da Inteligência competitiva 

 

Prescott e Miller (2002) destacam que para garantir o sucesso na inteligência 

competitiva organizacional, é necessário que trabalhe com três vertentes: a) 

Vertente cultural, b) vertente estrutural e c) vertente comportamental, que se 

integram e complementam. A primeira refere-se a relacionamentos e vínculos para a 

criação do conhecimento, partindo da inquietude do sujeito pela falta de informação 

ou até pela busca de preenchimento de lacunas do conhecimento. A cultura da 

organização ou do grupo de trabalho afetam ações do profissional desde a coleta da 

informação até a escolha de informações para a tomada de decisões. 

A vertente comportamental refere-se aos processos de buscas de 

informações propriamente dito. A busca de informação é um processo de construção 

de conhecimento e significado. Esse fator se relaciona com o hábito de buscar e de 

usar a informação, além dos mecanismos de buscas utilizados pelos funcionários. A 

última vertente diz respeito ao ambiente de uso da informação, em que o meio 
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profissional e social da organização influencia o acesso à informação e a interação 

do grupo para solução de problemas diante da informação recebida. 

Salienta-se que não há um consenso entre autores de inteligência 

competitiva, quanto ao número de etapas da inteligência competitiva, entretanto 

pode-se analisar que há uma certa recorrência com relação a quatro etapas 

disseminadas nas teorias apresentadas, sendo elas, planejamento, coleta, análise e 

disseminação. Valentim (2014, p. 55-56) apresenta estruturação a respeito dos 

pensamentos de autores de inteligência competitiva, quanto aos processos da 

inteligência competitiva (Quadro 1). 

Quadro 1 - Fases/etapas da inteligência competitiva 

Autor (es) Fases/etapas 

Gomes e Braga 

(2001) 4 fases 

“Identificação das necessidades de informação [...] 

Coleta [...] Análise da informação [...] Disseminação” 

(GOMES; BRAGA, 2001, p.85-88). 

Herring (2002) 5 

fases 

“Planejamento e condução; Processamento e 

armazenamento da informação; Coleta; Análise e 

produção; Disseminação” (HERRING, 2002, p.278). 
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Valentim (2002) 7 

fases 

“Identificar os ‘nichos’ de inteligência interna e externa à 

organização; Prospectar, acessar e coletar os dados, 

informações e conhecimento produzidos internamente e 

externamente à organização; Selecionar e filtrar os 

dados, informações e conhecimento relevantes para as 

pessoas e para a organização; Tratar e agregar valor aos 

dados, informações e conhecimento mapeados e 

filtrados, buscando linguagens de interação 

usuário/sistema; Armazenar através de tecnologias de 

informação os dados, informações e conhecimento 

tratados, buscando qualidade e segurança; Disseminar e 

transferir os dados, informações e conhecimento através 

de serviços e produtos de alto valor agregado para o 

desenvolvimento competitivo e inteligente das pessoas e 

da organização; Criar mecanismos de feedback da 

geração de novos dados, informações e conhecimento 

para a retroalimentação do sistema” (VALENTIM, 2002, 

p.9). 

Marceau e 

Swaka (2002) 5 

fases 

“Planejamento e direção; Armazenamento e 

processamento de informações; Coleta e relatórios 

adequados; Análises e produção; Disseminação” 

(MARCEAU; SWAKA, 2002, p.183). 

Miller (2002) 4 

fases 

“[...] a identificação dos responsáveis pelas principais 

decisões e suas necessidades em matéria de 

inteligência; a coleta de informações; a análise da 

informação e sua transformação em inteligência; a 

disseminação da inteligência entre os responsáveis pelas 

decisões” (MILLER, 2002, p.37). 

Amaral et al. 

(2004) 6 fases 

“Determinação de necessidades; Planejamento do 

trabalho; Coleta das informações; Análise das 

informações; Disseminação dos resultados; Avaliação 

dos resultados” (AMARAL et al., 2005, p.73). 

Cardoso Júnior “Identificação dos usuários e determinação das suas 
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(2005) 4 fases necessidades – planejamento do processo como um 

todo; Reunião das informações; Processamento do 

material reunido; Disseminação das inteligências para os 

usuários” (CARDOSO JÚNIOR, 2005, p.134). 

Arroyo Varela e 

Larrosa Jiménez 

(2006) 5 fases 

“Identificação das necessidades de IC; Coleta de 

informação para a IC; Validação da informação; Análise 

da informação para obter inteligência; Distribuição da 

inteligência aos que tomam decisões” (ARROYO 

VARELA; LARROSA JIMÉNEZ, 2006, p.133,). 

Queyras e 

Quoniam (2006) 

6 fases 

“Coleta [-] Materiais [e] fontes; Análise [-] Dados de fonte; 

Entrega [-] Produtos de informação; Aplicação [-] 

Resultados da inteligência; Avaliação [-] Desempenho do 

programa; Plano [-] Atividades de inteligência” 

(QUEYRAS; QUONIAM, 2006, p.89). 

Fonte: Valentim (2014, p.55-56) 

 

Segundo Prescott e Miller (2002), os processos da inteligência competitiva 

podem ser divididos em 4 etapas: 1) definição das necessidades de informação, 2) 

coleta de informação, 3) análise para obtenção de conclusões e implicações; e 4) 

disseminação dos resultados. Segundo o mesmo autor “[...] os dados, quando 

organizados, tornam-se informação; as informações quando analisadas, 

transformam-se em inteligência”.  

A primeira fase refere-se ao planejamento em relação aos dados coletados, 

nesta etapa estuda-se a necessidade e como será feira a coleta dos dados. A coleta 

dos dados é a segunda fase do processo de inteligência competitiva, somente com a 

posse dos dados será possível extrair a informação relevante para o cenário da 

organização. A etapa de análise pode se intitular como a fase mais importante, pois 

neste momento ocorre a transformação da informação em conhecimento, neste 

momento a inteligência competitiva torna-se essencial para o processo decisório 

organizacional. A última etapa e também importante, é a disseminação do resultado 

atingido. 

Para Teixeira e Valentim (2016), além das definições das etapas da 

inteligência competitiva por Prescott e Miller, existe uma inter-relação (figura 1) entre 

gestão da informação (GI), gestão do conhecimento (GC) e tecnologias de 
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informação e comunicação (TIC), como pilares fundamentais para a construção da 

inteligência. 

 

Figura 2 - Etapas do processo de inteligência competitiva 

 
Fonte: Teixeira  e Valentim (2016, p.87) 

 

Os avanços das tecnologias de informação e comunicação, com as boas 

práticas da gestão do conhecimento e gestão da informação, são essenciais no 

processo de prospecção e monitoramento das informações. A velocidade e 

efetividade com que a organização coleta, organiza, analisa e implementa, 

juntamente com o alinhamento desses elementos (GI, GC e TIC), influencia a 

competitividade organizacional. Quanto maior foi a sinergia de todos esses 

processos, maior será a competitividade organizacional frente ao mercado. 

Para Teixeira e Valentim (2016, p.11) trabalhos recentes julgam essencial a 

etapa de planejamento junto às etapas apresentadas. A identificação de tópicos 

chaves é fundamental para encontrar as reais necessidades de informação para a 

tomada de decisão. 

A preparação do planejamento parte da definição de: quais decisões 
precisam ser tomadas? Por que precisam ser tomadas? Quando precisam 
ser tomadas? Quem vai tomar as decisões? Nessa perspectiva, enfoca-se 
sobre qual é o problema que deve ser amenizado ou solucionado. 
(TEIXEIRA e VALENTIM, 2016, p.11) 

 
Nesta perspectiva a flexibilidade do planejamento é essencial, pois o 

ambiente desafiado vai necessitar alteração no plano, e é necessário que a 

inteligência competitiva tenha flexibilidade para se ajustar às volatilidades do 

mercado. Com isso a análise deve acontecer de uma forma estruturada seguindo 
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principalmente as etapas definidas por Prescott e Miller (2002), de acordo com as 

condições estruturais e dimensões situacionais. 

2.2.3 Fluxos de informação 

 

Para Santarém e Vitoriano (2016, p. 164) os fluxos informacionais têm por 

finalidade “[...] subsidiar os sujeitos organizacionais no que tange aos processos ali 

existentes, uma vez que dados, informações e conhecimentos trafegam de tal 

maneira que, a partir do acesso, é possível gerar conhecimento individual e 

compartilhá-lo [...]”. Visto isso, o processo auxilia na transformação das informações 

da organização, com isso satisfaz as necessidades estratégicas das organizações. 

Nesta mesma ótica, os fluxos informacionais ocorrem a todo momento dentro da 

organização, quando ocorre a comunicação e o compartilhamento da informação, e 

se torna um processo indispensável no sistema organizacional. Neste contexto, é 

indispensável o mapeamento e compreensão desses fluxos, com isso a organização 

alcança vantagem competitiva em relação ao mercado de concorrentes, analisando 

e tratando as informações e com isso gerando conhecimento organizacional. 

Segundo Valentim (2010, p. 13),  

 

[...] os fluxos de informação ou fluxos informacionais se constituem em 
elemento fundamental dos ambientes informacionais, de tal forma que não 
há ambiente informacional sem haver fluxos de informação e vice-versa. Os 
fluxos informacionais são reflexos naturais dos ambientes ao qual 
pertencem, tanto em relação ao conteúdo quanto em relação à forma. 

 

No que tange os níveis organizacionais Valentim (2010, p. 21) ainda pontua 

que “[...] cada um dos níveis organizacionais, possui distintos fluxos de informação, 

cuja aplicação dependerá dos conteúdos informacionais produzidos e dos seus 

objetivos”. Ainda pode-se colocar que os fluxos de informação neste contexto de 

níveis organizacionais, auxilia a entrelaçar dados e informações geradas em cada 

nível, com o intuito de propiciar conhecimento gerando valor para a organização e 

tornando-a mais competitiva no mercado de atuação. 

Para Castells (2001, p. 501) a sociedade é constituída ao redor de fluxos, 

sendo de interação organizacional, fluxos de imagens, sons, símbolos, fluxos de 

capital, fluxos de informação e fluxos de tecnologia, com isso representa mais do 

que simplesmente um componente da organização social, uma vez que são a 
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expressão dos processos que dominam a vida econômica, política e simbólica. Isto 

posto, o autor entende fluxo de informação por “sequências intencionais, repetitivas 

e programáveis de intercâmbio e interação entre posições fisicamente 

desarticuladas, mantidas por atores sociais nas estruturas econômica, política e 

simbólica da sociedade” (CASTELLS, 2001, p. 501). 

Mostra-se necessária a compreensão de que a empresa tem à sua disposição 

recursos tangíveis e intangíveis. Os recursos tangíveis compreendem-se por 

máquinas, materiais, capital e matéria prima, já os recursos intangíveis dizem 

respeito ao conhecimento e informações que a organização detém. A organização 

ganha competitividade à medida que consegue conciliar a utilização desses dois 

recursos, é neste sentido que os fluxos informacionais amparam o profissional de 

inteligência competitiva dentro da organização, no que se relaciona ao mapeamento 

do fluxo  que as informações percorrem, bem como a análise de cenários de 

mercados, com a finalidade de tornar recursos intangíveis em recursos tangíveis 

atingindo o objetivo de gerar diferencial e vantagem competitiva organizacional. Com 

isso, para Santarém e Vitoriano (2016, p. 164), os fluxos informacionais aplicados a 

organizações é “[...] importante como um quadro para analisar como a informação se 

move dentro da organização e para a compreensão das verdadeiras necessidades 

dos clientes". 

 

2.2.4 Memória Organizacional 

 

Como definição de memória organizacional tem-se 

 

[...] acervo de informação, conhecimento e práticas, agregados e retidos 
pela organização ao longo de sua existência, utilizados para o suporte às 
suas atividades, seus processos decisórios e para a preservação de seu 
capital intelectual, potencializando a gestão do conhecimento (MENEZES, 
2006, p. 31). 

  

Para este conceito existem dois fatores importantes para a conceituação de 

memória organizacional. O primeiro fator refere-se à habilidade com que a 

organização cria artifícios, para a gestão do repositório de conhecimento que é 

naturalmente produzido durante as dinâmicas da organização. O segundo direciona 

a capacidade em que a organização utiliza os dados, transformando-os em 
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informação, e com isso utilizando em processo futuros, sendo esse uma das bases 

da inteligência competitiva. 

Santarém e Vitoriano (2016, p. 167) norteiam que estudos mais recentes 

dizem que “[...]memória organizacional vai além do repositório, ela se configura 

numa estrutura de rede, tanto de pessoas, quanto de artefatos, experiências e 

processos interligados. ” Deste modo representa uma estrutura de conteúdos e 

conhecimentos preservados ao longo do tempo que se articulam de acordo com as 

necessidades organizacionais em diferentes situações (FREIRE et al., 2012, p.44). 

Aplicada a organizações, compreende-se memória organizacional como a 

capacidade de armazenagem de informações e conhecimentos, este último norteado 

principalmente pelos recursos intangíveis da organização, que diz respeito ao 

conhecimento de profissionais, possibilitando enfim a criação de análise e 

avaliações de informação com finalidade de subsidiar a inteligência competitiva 

organizacional. 

 

2.2.5 Uso da Inteligência competitiva 

 

A Inteligência competitiva é utilizada dentro das organizações de formas 

variadas, sendo de acordo com sua característica e forma de gestão. O uso principal 

desta ferramenta é na formulação de estratégias e no auxilio a tomada de decisão. 

Segundo Tarapanoff (2001), a gestão do conhecimento e a Inteligência 

competitiva, formam uma nova metodologia para o planejamento e administração 

estratégica das organizações e para sua tomada de decisão. Para a formulação de 

estratégias a sua principal função está em criar cenários futuros para organização. 

Porter (1989), elenca cinco opções estratégias para as empresas: a) formular 

estratégias para o cenário mais provável; b) apostar no melhor cenário para a 

empresa; c) definir a estratégia que produza resultados satisfatórios em todos os 

cenários; d) adotar uma estratégia flexível até que o cenário mais provável se torne 

aparente para a empresa; e) influenciar a ocorrência do melhor cenário; f) combinar 

algumas das alternativas anteriores. Sem a utilização da inteligência competitiva, 

não se pode formular estratégias eficientes. Para Marcial (2001), o uso dos cenários 

fornecidos pela inteligência competitiva, auxilia a ação do administrador e com isso 

melhora a capacidade de formulação de estratégias e com isso amplia a sua 

vantagem competitiva.  
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Dependendo da qualidade da informação recebida pelos tomadores de 

decisão da inteligência competitiva, a tomada de decisão é mais assertiva ou não. A 

eficiência na utilização das informações recebidas, está diretamente relacionada a 

quantidade de acertos feitos pelo tomador de decisão. O sucesso depende da 

obtenção de informações úteis e exatas disponíveis no momento certo (Borges, 

1995). 

Para Prescott e Miller (2002), uma das mais importantes atividades da 

inteligência competitiva é a identificação das necessidades de informação de modo a 

oferecer suporte aos processos decisórios. Tyson (1998) sugere que a inteligência 

competitiva deva dar suporte ao planejamento estratégico, atualizando-o sobre 

eventuais mudanças e fatores que afetem a estrutura da organização, propiciando 

uma atualização de estratégia periódica. 

Segundo Rodrigues, Sierra e Rechziegel (2013), quando a organização não 

tem uma solução baseada em informações fidedignas, são utilizadas decisões 

acertadas do passado, preferencialmente para novas soluções. Para os autores, a 

inteligência competitiva está na capacidade de coletar, armazenar e utilizar a 

informação pela organização, sendo assim, para a necessidade de superar 

incertezas ambientais, a organização precisa criar um sistema de inteligência 

competitiva. A inteligência competitiva, exerce um papel crítico tanto na formulação 

de estratégias, quanto nos processos decisórios (CASTRO; ABREU, 2006) 

 

2.2.6 Níveis de Maturidade do Processo de Inteligência competitiva 

 

Segundo estudos de Rodrigues e Riccardi (2007), a Inteligência competitiva 

possui cinco níveis de maturidade, sendo:  

a) Nível 01 – Informal. Insipiente, sem norma ou estrutura definida. 

Nenhuma experiência em Inteligência competitiva. Existência de infraestrutura de TI, 

mas não orientada para Inteligência competitiva. 

b) Nível 02 – Formal. Estruturado e normatizado. Existência de 

infraestrutura de TI voltada para inteligência competitiva. Pouca experiência em 

inteligência competitiva. Os elementos constituintes estão criados e os processos de 

funcionamento estão definidos. Elementos não funcionam integrados. 
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c) Nível 03 – Disciplinado. Incorporado e praticado. Experiência 

moderada em inteligência competitiva. Equipes observam procedimentos padrões 

definidos. Elementos constitutivos funcionam de forma integrada. 

Empreendedorismo e inovação são incipientes. 

d) Nível 04 – Controlado. Avaliado pelo desemprenho. Experiência em 

inteligência competitiva consolidada. Parâmetros e indicadores de desempenho 

definidos. Auditamento e avaliação do retorno da inteligência competitiva. Inovação 

é sistematizada. 

e) Nível 05 – Otimizado. Ampliado e formalizado. Forte experiência em 

inteligência competitiva. Inteligência competitiva suporta os processos decisórios e 

de inovação estratégica. Forte empreendedorismo corporativo, Suporte incisivo a 

gestão do conhecimento. 

Cada nível de maturidade possui característica próprias, e a troca de nível 

ocorre somente quando todas as características do nível anterior são superadas. A 

implementação da inteligência competitiva, exige um trabalho de normatizar e 

padronizar procedimentos, assim ampliando a maturidade do sistema. Quanto maior 

for o nível de maturidade, maior a capacidade da organização em ser competitiva 

em função das informações providas.  

 

2.3 BUSINESS INTELLIGENCE 

 
O business intelligence é formado pela reunião de ferramentas e técnicas, 

com o intuito de fornecer à organização o apoio que é necessário para a tomada de 

decisão estruturada por dados. Segundo Barbieri (2001), a definição de BI e 

descrever as regras e técnicas para estruturação de informações. Desta forma, 

entende-se que a essência do BI, está em relação com suas diversas formas de 

tratamento e análise de informação, onde tanto dados informacionais quanto 

operacionais, constroem fontes para a tomada de decisão. 

Para Bezerra e Siebra (2016), a finalidade do BI é a delimitação de regras 

com a finalidade de adequar os dados da empresa, transformando-os em depósitos 

estruturados de informação, e com o conhecimento gerado dos dados armazenados 

auxiliar no processo de tomada de decisão estratégica. Neste panorama, os 

sistemas de business intelligence aparecem como importantes apoiadores para 
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oferecer respaldo para a necessidade de gestão informacional da organização, 

tangendo os níveis, operacional, tático e estratégico. 

 

O BI favorece a integração de dados de múltiplas fontes, proporcionando 
maior capacidade de análise, com contextualização e relação de causa e 
efeito, disponibilizando informações inteligentes e atualizadas às áreas 
interessadas, tornando melhor o acompanhamento de processos de 
negócios e agilizando as tomadas de decisões (BEZERRA et al., 2014, p. 
5). 
 

Turban et al (2018), indaga que a utilização de soluções de BI vem 

crescendo nas organizações, sendo assim, crescem também o número de sistemas 

e de bancos de dados organizando-os, com o intuito de gerar relatórios e fornecer 

análises de dados mais assertivas. Contudo não é a aquisição de grandes e 

robustos sistemas que fornecem inteligência a negócios de uma organização, é 

necessário que se crie uma cultura organizacional e regras específicas para 

utilização desta ferramenta. Não é recomendável apenas a adoção de uma solução 

de BI, é necessário formular questões voltadas aos objetivos do negócio da 

organização e ao que de fato é necessário para a tomada de decisão na 

organização. 

Para Bolieiro (2008), nos tempos atuais com o acesso fácil a informação, 

torna-se primordial conseguir filtrar as informações, os sistemas de BI auxiliam em 

dois pontos fundamentais: reduzir os custos, sendo eles financeiros ou de tempo, e 

aumentar a receita do negócio. Isso é possível pela automatização de processos, 

através da análise de dados, melhora e criação de novos processo. O BI não se 

resume em entregar informações para usuários, mas sim gerar um apoio a tomada 

de decisão estruturada. O uso do BI dentro de organizações aumenta o potencial de 

promover novos jeitos de entender os dados que estão dispostos para essas 

empresas, com isso, é possível gerar novos entendimentos, ou conhecimentos, para 

organização. O BI tem uma forte ligação com a vertente tecnológica da gestão do 

conhecimento (PARREIRA; MATHEUS, 2004). 

Desta forma entende-se business intelligence como um suporte sistemático 

operacional da inteligência competitiva, visto que o business intelligence abrange 

mecanismo de armazenamento, coleta e análise de dados via software. Infere-se 

então que prática de inteligência competitiva juntamente com mecanismo de 

business intelligence formam, uma ferramenta poderosa de suporte a tomada de 
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decisão, auxiliando então o alinhamento estratégico organizacional no que diz 

respeito a todos os níveis organizacionais (operacional, tático e estratégico), e 

também ao cenário externo da organização. 

 

2.3.1 Gestão do conhecimento 

 

A gestão do conhecimento é uma área estratégica para toda e qualquer 

organização. A evolução do tema teve seu início com Wiig (1997), que em 1986 

enfatizou pela primeira vez a gestão do conhecimento associado ao bom 

desempenho organizacional. O autor em 2004, aprofundou suas pesquisas e 

apresentou um modelo simplificado de funções sistêmicas e as ligações dentro de 

uma empresa comercial, e coloca quatro fatores principais: direcionadores, 

habilitadores, facilitadores e mecanismos. Sendo assim Wiig (2004), indica que 

existe uma ligação dentro dos quatro fatores que facilitam a pratica da gestão do 

conhecimento, permitindo um desempenho melhor da empresa. Gonçalo e Borges 

(2010, p 63) entendem que 

 

Na visão baseada em gestão de pessoas, a GC é percebida como um 
processo resultante de um conjunto de habilidades e competências 
humanas dinamicamente envolvidas com o conhecimento através das 
pessoas. Quando o conhecimento é entendido como processo, o 
investimento nas pessoas proporcionará melhores resultados para a 
organização. 
 

Segundo Telles e Mozzato (2020), o objetivo da gestão do conhecimento é 

aumentar a eficácia dos ativos de conhecimento da organização, trazendo a 

renovação organizacional permanente. Deste modo, a gestão do conhecimento é 

vista como um fator chave para o desemprenho organizacional, desde que os 

facilitadores para que ela ocorra funcione. Possuir ferramentas e práticas que 

auxiliem o acesso a informação e ao conhecimento é necessário para fazer com que 

o conhecimento da organização esteja disponível para todos que necessitem. Essas 

práticas e ferramentas tem como propósito aumentar o desemprenho humano e com 

isso o desempenho organizacional (TERRA, 2001). 

Burger et al. (2018) defende que a gestão do conhecimento é vista como um 

fator resultante de um conjunto de competências e habilidades humanas, 

dinamicamente envolvidas com o conhecimento. Gonçalo e Borges (2010), 
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entendem que a gestão do conhecimento está relacionada diretamente com o 

gerenciamento, pois o conhecimento também é visto como um processo, e o 

investimento proporcionará para a organização melhores resultados. Com isso, 

Dalkir (2005) diz que a gestão do conhecimento é a coordenação de pessoas, 

tecnologias e processos estruturados da empresa que buscam valor na criação de 

conhecimento e inovação. Esta criação é decorrente do compartilhamento e 

aplicação do conhecimento de práticas dentro da memória corporativa, fomentando 

continuamente a aprendizagem organizacional. 

 

2.3.2 Sistemas de Business Intelligence 

 

Para Turban et al (2008), os sistemas de business intelligence possuem 

quatro grandes componentes, Data Werehouse (DW), Data mining (DM) Business 

Performance Management (BPM) e Interface do usuário (Dashboard). Os quatro 

componentes são analisados a seguir. 

Data warehouse é um banco de dados estruturado para oferecer suporte à 

tomada de decisões gerenciais. Esse tipo de banco de dados contém uma grande 

variedade de elementos que ensejam a construção de uma imagem coerente das 

condições da organização em um determinado período no tempo. A ideia principal 

de um DW é fornecer uma infraestrutura de banco de dados que esteja sempre 

online e contenha todas as informações dos sistemas operacionais da empresa, 

incluindo dados históricos. As ferramentas são quaisquer tipos de software que 

permitam ao usuário criar relatórios e consultas sob demanda, além de realizar 

análises de dados. Essas ferramentas surgiram originalmente com o nome de 

processamento analítico online. Business Performance Management, segundo 

Turban et al (2008), é considerado o componente final do processo de Business 

Intelligence. Este utiliza a análise, a geração de relatórios e as consultas de BI com 

o objetivo de aperfeiçoar o desempenho geral da organização. Interfaces de 

usuários são as ferramentas de visualização que apresentam as informações de 

uma maneira compreensível aos usuários. Estas podem ser dashboards (fornecem 

uma visão abrangente e amigável dos indicadores chave de desempenho e suas 

tendências e exceções), cubo multidimensional de dados e, até mesmo, realidade 

virtual em alguns casos. 
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2.4 GESTÃO FINANCEIRA 

 

Segundo Neves (1994), a gestão financeira está relacionada a análise e ao 

controle rentabilidade da empresa. O gestor financeiro é a pessoa responsável pela 

tomada de decisão relacionado a assunto inerentes a investimento e financiamentos 

da empresa. A gestão financeira pode ser dividida em duas frentes, a gestão 

financeira e gestão da tesouraria. A estratégia financeira é relacionada a tomadas de 

decisão de médio e longo prazo, já a tesouraria se referente ao curto prazo. 

 

Figura 3 - Segmentos da gestão financeira 

 
Fonte: Neves (1994, p.16) 

 

2.4.1 Administração Financeira 

 

Segundo Zdanowic (2004), a administração financeira tem como objetivo 

manter a situação de liquidez da organização e propiciar a otimização de lucros que 

comprove os riscos dos investimentos e capacidade da organização. Gitman (2001) 

complementa que a administração financeira está relacionada com a economia e 

contabilidade. Para Brigham e Houston (1999), de nada adianta possuir equipes 

competentes e bons maquinários, se a organização não possuir uma boa 

administração financeira. Sendo assim os autores destacam algumas boas práticas 

para uma boa administração financeira: 

 Ter controles diários das contas a receber e a pagar; 

 Prestar atenção nos valores dos tributos e seus vencimentos;  

 Planejar, para os dois próximos meses, as contas a receber e a pagar; 

 Nunca misturar as contas dos proprietários com as contas da empresa;  
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 Tomar cuidado para não desviar o valor do capital de giro; 

 Estar prevenido, com reserva de dinheiro, para eventuais despesas;  

 Controlar o estoque, ou seja, entrada e saída;  

 Incentivar os clientes a realizar pagamentos à vista, criando 

promoções; 

 Procurar reduzir a carga tributária do negócio fazendo um 

planejamento 

Sendo assim, compreende-se que a administração financeira é fundamental 

para a sobrevivência da organização, pois trabalha com a saúde financeira, ou seja, 

os recursos gerados e administrados por ela. A área de administração financeira 

deve estar conectada com todos os outros setores da organização, assim buscando 

informações mais especificas para a tomada de decisão.  

 

2.4.2 Planejamento financeiro 

 

Segundo Ross, Westerfield e Jordan (1998), o planejamento financeiro expõe 

a maneira pela qual os objetivos financeiros podem ser atingidos, ou seja, o 

planejamento financeiro expressa uma declaração do que a empresa precisa fazer 

no futuro. O planejamento fornece recursos, para que a empresa não seja 

surpreendida e possa ter uma solução prevista, caso precise tomar alguma decisão. 

Para Gitman (2001), planejamento financeiro é fundamental para o 

funcionamento e sustentação de uma organização, pois fornece roteiros para dirigir, 

coordenar e controlar ações na direção de seus objetivos. Segundo o autor dois 

aspectos envolvem o planejamento financeiro, são planejamento de lucros e de 

caixa. O primeiro é comumente é realizado por demonstrativos financeiros 

projetados, os quais são úteis para análises internas, já o segundo envolve o 

planejamento do orçamento de caixa da empresa. 

Conforme exposto, o planejamento financeiro direciona a empresa e 

estabelece o modelo pelo qual os objetivos financeiros serão atingidos. Sendo 

assim, o planejamento financeiro é uma declaração do que deve ser feito futuro.  

 

2.4.3 Ferramentas de gestão financeira 
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A utilização de indicadores de desempenho são fundamentais para prever o 

crescimento das empresas, e criação de cenários (LUKASON,, LAITINEN, SUVAS, 

2015). Leoneti, Nirazawa e Oliveira (2016) indicam a dificuldade de micro e 

pequenas empresas na utilização de indicadores financeiros tradicionais. Destacam 

a falta de planejamento estratégico, problemas organizacionais e ausência de um 

sistema de gestão. Existem diversos indicadores para avaliar a situação de uma 

empresa. Segundo Assaf (2014) podem ser classificados em rentabilidade, 

endividamento e estrutura, atividade e liquidez. Para o mesmo autor, os indicadores 

pretendem avaliar os reflexos das tomadas de decisão dos gestores das empresas, 

sobre sua liquidez, estrutura patrimonial e rentabilidade. 

Os indicadores de desempenho são apresentados a seguir, no Quadro 02 

elaborado por Moura, Santos e Conceição (2019):     

 

Quadro 2: Indicadores de Desempenho 
 

Tipo Indicador Fórmulaa Objetivo Autor 

 
R

e
nt

a
b

ili
d

ad
e

 

 
Retorno 

Residual (RR) 

 

 
𝑅𝑅 = 𝑅𝑂𝐼 − 𝐶𝑀𝑃𝐶 

Identificar o spread das 
operações da empresa 
frente o custo ponderado 
de captação de recursos. 

 
Assaf 
Neto 
(2014) 

Retorno sobre 
Investimento 

(ROI) 

 
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝑅𝑂𝐼 = 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

× 100
 

Mensurar a taxa de 
retorno dos investimentos 
da empresa. 

Martins 
et al. 

(2015) 

Retorno sobre 
Patrimônio 

(ROE) 

 
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝑅𝑂𝐸 = 
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑀é𝑑𝑖𝑜 

× 100
 

Mensurar a taxa de 
retorno alcançada pelos 
sócios da empresa. 

Lukason 
et al. 

(2015) 
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Margem Bruta 

(MB) 

 
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 

𝑀𝐵 = 
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 

× 100
 

Identificar o ganho da 
empresa em relação as 
atividades operacionais. 

 
Santos 
(2015) 

 
 

Margem 
Operacional 

(MO) 

 
 

𝐸𝐵𝐼𝑇 
𝑀𝑂 = 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 
× 100

 

Identificar o ganho da 
empresa tendo como 
base as atividades 
operacionais, 
administrativas e 
comerciais. 

 

 
Santos 
(2015) 

 
Margem 

Líquida (ML) 

 
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝑀𝐿 = 
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 

× 100
 

Mensurar o ganho da 
empresa relativo aos 
sócios. 

 
Santos 
(2015) 

 

 
Giro do Ativo 

(GA) 

 
𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 

𝐺𝐴 = 
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 

× 100
 

Mensurar a produtividade 
dos ativos totais em 
relação às vendas. 

Lukason 
et al. 

(2015) 
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Crescimento de 

Receita (VR) 

 
 (𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑡 − 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑡−1) 

𝑉𝑅 = 
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 

× 100 
𝑡−1 

Identificar a variação da 
receita líquida da 
empresa. 

 
Santos 
(2015) 

 
Margem 

EBTIDA (ME) 

 

𝐸𝐵𝑇𝐼𝐷𝐴 
𝑀𝐸 = 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 

Mensurar o caixa gerado 
pelas atividades da 
empresa em relação à 
receita líquida. 

 
Assaf 
Neto 
(2014) 

 
Capacidade de 
Cobertura de 
Juros (CCJ) 

 

𝐸𝐵𝐼𝑇 
𝐶𝐶𝐽 = 

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠 

Avaliar a disponibilidade 
de recursos da empresa 
em para a quitação das 
despesas financeiras. 

 
Santos 
(2015) 

 
E
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Endividamento 

Geral (EG) 

 
𝐷í𝑣𝑖𝑑𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐸𝐺 = 
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

Identificar a composição 
do ativo financiada por 
passivo oneroso. 

 
Santos 
(2015) 

 
Endividamento 
a Curto Prazo 

(ECP) 

 

 
𝐷í𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑟𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 

𝐸𝐶𝑃 = 
𝐷í𝑣𝑖𝑑𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

Avaliar a estrutura de 
endividamento da 
empresa quanto ao 
tempo para liquidação da 
obrigação. 

 
 

Santos 
(2015) 

 
Coeficiente de 
Efeito Tesoura 

(CET) 

 

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 
𝐶𝐸𝑇 = 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 

Permite avaliar a 
possibilidade de 
ocorrência de efeito 
tesoura (overtrading). 

 
Assaf 
Neto 
(2014) 

 
Li

q
ui

d
e

z 

 
Liquidez 

Corrente (LC) 

 

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 
𝐿𝐶 = 

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 

Avaliar a capacidade da 
empresa em honrar suas 
obrigações de curto 
prazo. 

 
Assaf 
Neto 
(2014) 

Necessidade 
de Capital de 
Giro (NCG) 

 
(𝐴𝐶𝑂 − 𝑃𝐶𝑂) 

𝑁𝐶𝐺 = 
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 

Mensurar a necessidade 
de capital de giro em 
relação à receita. 

Assaf 
Neto 
(2014) 

 
Prazo Médio de 

Estocagem 
(PME) 

 
𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑀é𝑑𝑖𝑜 

𝑃𝑀𝐸 = 
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 

× 360 

Indica o tempo médio 
necessário para a 
completa renovação dos 
estoques da empresa. 

 
Assaf 
Neto 
(2014) 

 
Prazo Médio de 

Pagamento 
(PMP) 

 

𝐹𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟 
𝑃𝑀𝑃 = 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 
× 360 

É o período de tempo 
médio, em dias, entre a 
data de compra e o seu 
efetivo pagamento 

 
Assaf 
Neto 
(2014) 

 
Prazo Médio de 

Recebimento 
(PMR) 

 

𝐷𝑢𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑏𝑒𝑟 
𝑃𝑀𝑅 = 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 
× 360

 

É o período de tempo 
médio, em dias, entre a 
data da venda e o seu 
efetivo recebimento 

 
Assaf 
Neto 
(2014) 

Equilíbrio 
Financeiro de 
Curto Prazo 

(EFCP) 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 
𝐸𝐹𝐶𝑃 = 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 

Indica a folga financeira 
de curto prazo da 
empresa. 

 
Santos 
(2015) 

Fonte: Moura, Santos e Conceição (2019) 
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A partir do entendimento e conhecimento no que se refere a inteligência 

competitiva e business intelligence aplicada a gestão financeira, e visto a 

complementariedade destes temas, será apresentado o resultado da pesquisa. 

Como também será exposto o método de pesquisa realizado neste estudo. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta seção, são apresentados os métodos e procedimentos para elaboração 

do estudo. Segundo Beuren, Longaray e Raupp (2010), a pesquisa é um processo 

que se dá primeiramente com a identificação de um problema, e finaliza com uma 

resposta, que pode ser aceita pela comunidade científica ou dar origem a novas 

pesquisas. A Figura 04, retrata o enquadramento metodológico, utilizando para esta 

pesquisa. 

 

Figura 4 - Enquadramento metodológico 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Existem diferentes tipos de pesquisa científica, segundo Beuren, Longaray e 

Raupp (2010, p. 79), agrupam-se em três categorias 

 

Pesquisa quanto aos objetivos, que contempla a pesquisa exploratória, 
descritiva e explicativa; pesquisa quanto aos procedimentos, que aborda o 
estudo de caso, o levantamento, a pesquisa bibliográfica, documental, 
participante e experimental; e a pesquisa quanto a abordagem do problema, 
que compreende a pesquisa qualitativa e quantitativa. 

 

Quanto a finalidade da pesquisa científica, esta é classificada como aplicada, 

visto tem como finalidade gerar soluções aos problemas humanos e trata de um 
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problema concreto. Com relação aos objetivos, o estudo classifica-se como 

descritivo, uma vez que serão feitos levantamentos de soluções de Business 

Intelligence no mercado, e também serão feitos levantamentos sobre atitudes e 

crenças de micro e pequenos empreendedores da grande Florianópolis.  

No que refere-se a abordagem do problema, foi utilizada a pesquisa 

qualitativa, de acordo com Beuren, Longaray e Raupp (2010, p.91), “os estudos que 

empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de 

determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e 

classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais”. 

Com relação ao método adotado para coleta de dados, a pesquisa pode ser 

classificada de várias formas, tendo em vista o grande número de procedimentos 

que podem ser utilizados. Os métodos utilizados para essa pesquisa foram: 

a) Estudo de campo – Busca observar os fatos como eles ocorrem no 

ambiente natural, sem que se possam isolar e controlar variáveis; 

b) Levantamento – as pesquisas deste tipo se caracterizam pela 

interrogação direta das pessoas cuja opinião se deseja saber. “São 

muito úteis para pesquisas de opiniões e atitudes” (GIL, 2017, p.34) 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O presente tópico descreve a análise dos resultados a partir dos dados 

coletados pelas pesquisas realizadas. A pesquisa foi dividida em dois tópicos. O 

primeiro visa avaliar como micro e pequenos empresários percebem a necessidade 

e uso do Business Intelligence e inteligência competitiva aplicada a gestão 

financeira, e avaliar os resultados do uso do Business Intelligente na gestão 

financeira de micro e pequenas empresas da grande Florianópolis. O segundo tópico 

faz um levantamento quanto as soluções de sistemas de Business Intelligence 

disponíveis para micro e pequenas empresas. 

No tópico um, para a coleta dos dados foi efetuada uma amostragem por 

conveniência e os empresários escolhidos dentro da realidade das micro e 

pequenas empresas. Foram aplicadas 07 entrevistas com empresários da grande 

Florianópolis de diferentes ramos de atividades, sendo um escritório de engenharia, 

uma empresa do segmento de varejo de câmeras veiculares, um e-commerce no 

segmente de beleza, uma empresa do segmento de varejo de móveis para 

escritório, uma empresa do segmento de serviços de montagem de móveis, um 

escritório de arquitetura e uma empresa do segmento de varejo de roupas femininas. 

As entrevistas se iniciaram no dia 05 de outubro de 2020, finalizando no dia 16 de 

outubro de 2020. Para a coleta dos dados do tópico dois, a pesquisa foi feita na 

internet dentro do site das soluções de Business intelligence disponível no mercado. 

A coleta iniciou no dia 05 de outubro de 2020 e finalizou do dia 09 de outubro de 

2020. 

 

4.1 PERFIL DAS EMPRESAS AVALIADAS 

 

Depois de demonstrada a quantidade de amostra para pesquisa, buscou-se 

conhecer o perfil das empresas dos empresários entrevistados. Tendo como base a 

diferenciação de micro empresa para pequenas empresas pelo seu faturamento 

anual, sendo, micro empresa com faturamento anual até R$ 360.000,00 e, pequenas 

empresas faturamento anual maior que R$ 360.000,00 e menor ou igual a R$ 

4.800.000,00 observou-se o resultado de, 71% das empresas se enquadram como 

pequenas empresas e 29% se enquadram como micro empresa. 
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Figura 5 - Perfil das empresas dos empresários entrevistados 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

4.1.2 Quem faz a gestão financeira da empresa 

 

Para entender como era feita a operacionalização da gestão financeira, foi 

questionado quem era responsável pela gestão financeira da empresa. Foram 

levantadas três alternativas, sócio, colaborador e terceirizado, nenhuma das 

empresas terceiriza seu setor financeiro, sempre está na responsabilidade de um 

dos sócios ou de um colaborador contratado. Verificou-se que 86% dos empresários 

colocam a gestão financeira sob responsabilidade de um dos sócios e 14% colocam 

sob responsabilidade de um colaborador contratado. 

Figura 6 - Quem faz a gestão financeira da empresa 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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4.1.3 Utilização de sistema para apoio a gestão financeira 

 

Este tópico visa entender se os empresários utilizam um sistema para apoio a 

gestão financeira, onde consigam registrar suas entradas e saídas. Os cinco 

empresários que possuem pequenas empresas utilizam um sistema para apoio da 

gestão, e somente os dois empresários que possuem  micro empresa, não possuem 

um sistema para apoio a gestão financeira, utilizando planilhas de excel e cadernos 

para anotações. 

 

Figura 7- Você utiliza algum sistema para apoio Gestão Financeira? 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

4.1.4 Importância percebida na gestão financeira empresarial 

 

Visando entender como os empresários percebem a gestão financeira 

empresarial, foi feito este questionamento como pergunta aberta, deixando o 

empresário a vontade para comentar seu ponto de vista. O empresário do segmento 

de varejo de roupas femininas percebe a gestão financeira como essencial para o 

crescimento da empresa, mas comentou que neste momento a gestão financeira 

não é essencial, pois fez a abertura da empresa pouco mais de 9 meses e seu 

negócio está muito pequeno para se preocupar em gerir as finanças de forma mais 

estruturada. Estuda a contratação de um colaborador para auxiliar nesta parte, mas 

no momento não consegue devido ao seu faturamento baixo. O empresário do 
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segmento de serviços de montagem de móveis percebe a gestão financeira como o 

primeiro passo para organização da empresa, que para o segmento de atuação dele 

a análise dos custos e despesas é de extrema importância para fechamento de seus 

orçamentos, mas comentou que neste momento também não está se preocupando 

com este aspecto. Como a gestão financeira está sob responsabilidade de um dos 

sócios que também está envolvido com o atendimento ao cliente, eles não 

conseguem estruturar este setor, mas visam a contratação de outro colaborador 

para auxilio a gestão. 

O empresário do segmento de varejo de móveis para escritório, percebe a 

gestão financeira como de máxima importância, pois integra todas as partes da 

empresa. Por exemplo, para conseguir precificar produtos e fazer orçamentos com 

qualidade, o empresário precisa ter a gestão financeira em dia, para ter visão do 

fluxo de caixa e demais entradas e despesas que contemplam o plano financeiro. O 

empresário do e-commerce no segmento de beleza percebe como muito importante, 

neste momento a empresa está passando por uma situação onde o controle do fluxo 

financeiro tem direta ligação com o sucesso da empresa. Complementou que 

entender como está a saúde financeira da empresa é importante em qualquer 

crescimento também, pois com ele é possível determinar novas contratações e 

investimento buscando o maior crescimento. Com relação ao empresário no 

segmento de engenharia, ele percebe a gestão financeira como o centro da gestão 

empresarial. Na gestão financeira o empresário analisa custos, fluxo de caixa, 

possibilidade de investimentos e lucros e prejuízos. Complementa que sem uma 

gestão financeira eficiente, as projeções e planejamentos empresariais não são 

estruturados e a empresa não atinge seus objetivos. 

O empresário no segmento de varejo de câmeras veiculares, comentou que a 

gestão financeira é de grande importância. Utiliza diversos relatórios para tomada de 

decisão pois o seu produto é importado, tendo variação do dólar e variação de 

transporte também, visto que possui a possibilidade de transporte marítimo e aéreo. 

Complementou que a gestão financeira está relacionada diretamente com a 

otimização dos lucros. Já o empresário do segmento de arquitetura, percebe a 

gestão financeira como importantíssima, e comenta que é o alicerce para as 

tomadas de decisão dentro de seu escritório.  
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4.1.5 Utilização de relatórios financeiros 

 

Para entender se é feita a análise de relatórios financeiros, foi questionado 

para os empresários se eles possuem relatórios financeiros como, fluxo de caixa, 

análise de receitas e despesas, análise de custos fixos, rentabilidade, lucro líquido, 

ponto de equilíbrio entre outros indicadores financeiros. Verificou-se que somente 

uma empresa não possuiu relatórios financeiros indicados, sendo assim, 86% dos 

empresários utilizam relatórios financeiros e 14% não utilizam. 

Figura 8 - Você possui relatórios financeiros? 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

4.1.5 Como é feita a análise dos dados financeiros  

 

Buscando entender como é feita a análise dos dados financeiros, questionou-

se a utilização de sistemas para análise de dados. O empresário do segmento de 

varejo de roupas não possui sistemas, pois não faz análises, o empresário do 

segmento de serviços de montagem de móveis utiliza planilhas, o empresário do 

segmento de varejo de móveis pra escritório utiliza somente sistemas, o empresário 

de e-commerce no segmento de beleza utiliza sistemas e planilhas, o empresário do 

segmento de engenharia utiliza sistemas, o empresário no segmento de varejo de 

câmeras veiculares utiliza planilhas e o empresário no segmento de arquitetura 

utiliza sistemas. 
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Figura 9 - Como você faz a análise dos dados financeiros? 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

4.1.6 Frequência da análise de dados 

 

Quanto a frequência da análise dos dados, foi questionado se a análise de 

dados era feita diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente. Os 

empresários do segmento de engenharia, varejo para câmeras veiculares, varejo de 

móveis para escritório e e-commerce no segmento de beleza analisam 

semanalmente. Já os empresários do segmento de arquitetura e serviços de 

montagem de móveis analisam diariamente. O Empresário do segmento de varejo 

de roupas femininas não faz análises. 

Figura 10 - Qual é a frequência que você analisa os dados financeiros da sua empresa? 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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4.1.7 Análise dos dados financeiros geram diferencial competitivo para 

empresa 

 

Com relação ao diferencial competitivo, foi questionado se os dados 

financeiros analisados gerariam algum diferencial competitivo para o posicionamento 

da empresa do empresário. O empresário do segmento de varejo de roupas 

femininas não analisa os dados financeiros. O empresário do segmento de serviços 

de montagem de móveis acha que a análise de dados financeiros gera diferencial 

competitivo para as empresas, mas indagou que o único diferencial competitivo 

aplicado ao seu negócio é conseguir dar margem de descontos para seus clientes 

analisando os dados de sua empresa, tendo em vista, que o seu negócio ainda é 

pequeno. 

O empresário do segmento de engenharia acredita que a análise dos dados 

gera diferencial competitivo, e a análise é fundamental para o crescimento e para 

mitigar o risco de falência da empresa. O empresário do segmento de varejo de 

móveis para escritório, também concorda, e acredita que ter a gestão financeira 

permite que o as outras áreas tenham confiança em sua atuação, quando os dados 

não estão corretos, fica a incerteza de estar trabalhando de maneira incorreta. O 

fluxo de caixa também é vital para empresas pequenas, podendo inviabilizar projetos 

e, em casos mais drásticos, até mesmo encerrar atividades. O empresário do e-

commerce no segmento de beleza, acredita que gera diferencial competitivo, e se 

analisados de forma correta consegue-se principalmente olhar a matriz de custos do 

negócio, assim a parte comercial, produção e administrativa consegue tomar 

decisões mais estruturadas para o melhor desemprenho da organização. O 

empresário segmento de varejo para câmeras veiculares, concorda que gera 

diferencial competitivo as análises financeiras, e é importante pois define a saúde 

financeira e o valor da empresa. Além disso possibilita o crescimento saudável. Por 

fim o empresário do segmento de arquitetura acredita que a análise dos dados gera 

diferencial competitivo e a boa gestão financeira possibilita compras melhores, evita 

atrasos com pagamentos e recebimentos, tranquiliza os sócios. 
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4.1.8 Conhecimento acerca de sistemas de Business Intelligence 

 

Nesta etapa foi questionado aos empresários se eles sabem o que é um 

sistema de Business intelligence. Dois dos empresários falaram que não sabiam o 

que era, e cinco empresários falaram que sabiam. Coincidentemente os dois 

empresários que não conheciam, eram os empresários das micro empresas.  

 

Figura 11 - Você sabe o que é um sistema de Busines Intelligence? 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

4.1.8 Utilização de sistema de Business Intelligence 

 

Foi questionado somente aos empresários que responderam que sabiam o 

que era um sistema de Business intelligence, se eles possuíam esta solução 

aplicada a análises financeiras. Somente dois dos empresários possuíam e três dos 

empresários não possuíam. 
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Figura 12 - Você possui algum sistema de BI para a análise dos dados financeiros? 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

4.1.9 Benefícios do Business Intelligence aplicado a gestão financeira de 

pequenas empresas 

 

Nesta etapa, foi questionado aos empresários que responderam que 

possuíam um sistema de business intelligence aplicado a gestão financeira, quais 

eram os benefícios que tiveram após a implementação. O empresário do segmento 

de varejo de móveis para escritório indagou que com a implementação do sistema 

“Power BI” as suas análises financeiras, conseguiu aplicar redução de custos, 

assertividade nas análises de receitas, visão mais consciente e estruturada de 

crescimento empresarial pois os dados estão alocados em um lugar seguro e o 

tratamento dos dados são confiáveis. Comentou que a tomada de decisão ficou 

muito mais fácil pois os números estão visualmente estruturados facilitando a análise 

dos dados. Como dentro da ferramenta os dados são atualizados automaticamente 

e ocorre uma interação facilitada, faz com que as análises sejam feitas dentro dos 

prazos de seu planejamento. Os benefícios foram inúmeros, mas que principalmente 

melhorou sua tomada de decisão, pois ficou muito mais consciente e estruturada. 

O empresário do segmento de varejo para câmeras veiculares comentou que 

utiliza para suas análises o sistema “Qlik”, consegue importar seus dados financeiros 

e contratou uma consultoria para gerar suas métricas financeiras. Em todo 

fechamento mensal e semanal, analisa custos e despesas de seu negócio, 

analisando ainda lucro bruto, margem de contribuição e lucro líquido. Concluiu que o 
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maior benefício foi que sua empresa hoje tem um controle financeiro estruturado, e 

com os seus painéis de análise consegue analisar suas métricas melhorando a 

tomada de decisão, que antes era no “feeling”, e hoje é embasada nos dados 

financeiros de sua empresa. 

 

4.2 ESCOLHAS DAS SOLUÇÕES DE BI PARA ANÁLISE 

 

As plataformas de Business Intelligence modernas são caracterizadas por 

uma funcionalidade fácil de usar que oferece suporte a um fluxo de trabalho analítico 

completo, da preparação de dados à exploração visual e geração de insights, com 

ênfase em autonomia. Os fornecedores no mercado de BI variam de grandes 

empresas de tecnologia de longa data a startups. 

As plataformas de BI não são mais diferenciadas por seus recursos de 

visualização de dados, que estão se tornando commodities, em vez disso, a 

diferenciação está mudando para:  

 Suporte integrado para recursos de relatórios corporativos – As 

organizações estão interessadas em como essas plataformas, 

conhecidas por seus recursos de visualização de dados ágeis, agora 

podem ajudá-las a modernizar suas necessidades de relatórios 

corporativos. Atualmente, essas necessidades são comumente 

atendidas por produtos de BI mais antigos; 

 Análise aumentada – Preparação de dados auxiliada por Machine 

Learning e inteligência artificial, geração de insights e explicação de 

insights estão rapidamente se tornando fontes importantes de 

diferenciação competitiva e, portanto, investimentos essenciais para 

fornecedores. 

Para a escolha das plataformas, foi utilizada uma pesquisa da consultoria 

Gartner publicada no dia 11 de fevereiro de 2020. A Gartner Group foi fundada no 

ano de 1979 por Gildeon Gartner, e desenvolve tecnologias e pesquisas para seus 

clientes tomarem suas decisões todos os dias. Trabalha com mais de dez mil 

empresas, nas frentes de pesquisa, execução de programas, consultoria e eventos.  

O Quadrante Mágico é uma ferramenta desenvolvida pela empresa e criada 

pelo seu fundador. É uma representação gráfica do mercado de tecnologia da 
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informação que se baseia em determinado período. As empresas analisadas são 

divididas em quadrantes, de acordo com a força de cada empresa dentro de 

aspectos específicos de pesquisa. Os quatro quadrantes são formados por: 

 Líderes – Empresas que norteiam o segmento. Com uma melhor visão 

de mercado e tecnologia mais avançada, as empresas levam e 

desenvolvem seus projetos com autoridade; 

 Desafiadores – Estão uma posição abaixo dos líderes de mercado. 

Possuem boa capacidade de execução de grandes projetos e possuem 

uma boa parcela dos clientes do mercado em análise;  

 Visionários – Empresas com foco em pesquisa e desenvolvimento. 

Possuem um olhar visionário, mas não dispõem de grande poder 

tecnológico; 

 Concorrentes do nicho – Empresas que atendem demandas 

específicas do mercado, mas não possuem autoridade em 

determinados projetos. 

Para escolha das soluções de Business intelligence neste trabalho, foram 

utilizados somente os líderes de mercado, por oferecerem soluções mais 

estruturadas. Segundo a pesquisa da Gartner (2020), foram levantados 15 requisitos 

de análise para enquadramento das empresas no Quadrante mágico relativo a 

soluções de Business Intelligence, sendo: 

 Segurança – Capacidades que permitem a segurança da plataforma, 

administração de usuários, auditoria de acesso à plataforma e 

autenticação. 

 Capacidade de gerenciamento – recursos para rastrear o uso, 

gerenciar como as informações são compartilhadas e por quem, 

realizar análises de impacto e trabalhar com aplicativos de terceiros.  

 Nuvem – A capacidade de apoiar a construção, implantação e 

gerenciamento de aplicativos analíticos na nuvem, com base em dados 

tanto na nuvem quanto no local, e em implantações multicloud.  

 Conectividade da fonte de dados – recursos que permitem aos 

usuários se conectar e ingerir dados estruturados e não estruturados 

contidos em vários tipos de plataformas de armazenamento, tanto no 

local quanto na nuvem.  
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 Preparação de dados – suporte para combinação de arrastar e soltar 

orientada pelo usuário de diferentes fontes e a criação de modelos 

analíticos (como medidas definidas pelo usuário, conjuntos, grupos e 

hierarquias).  

 Complexidade do modelo – suporte para modelos de dados complexos, 

incluindo a capacidade de lidar com várias tabelas de fatos, interoperar 

com outras plataformas analíticas e oferecer suporte a implantações de 

gráfico de conhecimento. 

 Catálogo – a capacidade de gerar e curar automaticamente um 

catálogo pesquisável dos artefatos criados e usados pela plataforma e 

suas dependências  

 Insights automatizados – um atributo central da análise aumentada, é a 

capacidade de aplicar técnicas de Machine Learning para gerar insights 

automaticamente para os usuários finais (por exemplo, identificando os 

atributos mais importantes em um conjunto de dados).  

 Análise avançada – Recursos analíticos avançados facilmente 

acessados pelos usuários, estando contidos na própria plataforma de 

BI ou utilizáveis por meio da importação e integração de modelos 

desenvolvidos externamente.  

 Visualização de dados – suporte para painéis altamente interativos e 

exploração de dados por meio da manipulação de imagens de gráficos. 

Estão incluídos um conjunto de opções de visualização que vão além 

dos gráficos de pizza, barras e linhas, como mapas de calor e árvore, 

mapas geográficos, gráficos de dispersão e outros visuais para fins 

especiais.  

 Consulta em linguagem natural – permite que os usuários consultem 

dados usando termos comerciais digitados em uma caixa de pesquisa 

ou falados.  

 Histórias de dados – a capacidade de combinar a visualização de 

dados interativos com técnicas narrativas para empacotar e fornecer 

insights de uma forma atraente e de fácil compreensão para 

apresentação aos tomadores de decisão.  
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 Geração de linguagem natural – A criação automática de descrições 

linguisticamente ricas de percepções encontradas nos dados. Dentro 

do contexto analítico, conforme o usuário interage com os dados, a 

narrativa muda dinamicamente para explicar as principais descobertas 

ou o significado dos gráficos ou painéis.  

 Relatórios – A capacidade de criar e distribuir aos consumidores 

relatórios de layout de grade, múltiplas páginas e pixel perfeito em uma 

base programada.  

 

Figura 13 - Quadrante mágico 

 

Fonte Gartmer 

 

Com base no estudo apresentado, as 3 soluções que serão analisadas estão 

no quadrante Leaders, sendo, Microsoft, Tableau e Qlik. A solução desenvolvida 

pela ThoughtSpot não foi analisada por não apresentar suporte para o público 
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Brasileiro. A solução oferece somente suporte para Estados Unidos, Alemanha, 

China e França, as demais soluções oferecem suportes para o Brasil. 

 

4.2.1 Qlik 

 

A empresa Qlik tem sede no estado da Pennsylvania nos Estados Unidos, e 

hoje se posiciona como a líder no mercado de Business Intelligence e análise de 

dados. Fundada em 1993 em Lund na Suécia possui atualmente mais de dois mil 

funcionários em suas unidades de negócio pelo mundo. Com mais de cinquenta mil 

clientes em cem países diferentes, possui um Know-how avançado do mercado de 

business intelligence.  

O nome do software para Business Intellience ofertado pela empresa Qlik tem 

o nome de “Qlik Sense”. O software oferece uma solução de análises completas que 

permite reunir e analisar os dados, gerando informação relevante para a tomada de 

decisão, permitindo a gestão em tempo real, auxiliando na otimização de processos 

e dando Insights para a geração de novas receitas. 

Figura 14 - Dashboard 

 

Fonte Qklik 
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O software fornece diversas funcionalidades, como: 

 Conceito de Arrastar e soltar – O Qlik Sense traz o conceito de drag-

and-drop para a inserção de fontes de dados e visualização deles. 

Assim fica mais simples descobrir informações escondidas nos dados; 

 Combinação de várias fontes de dados – O Qlik Sense permite 

combinar qualquer tipo de dado estruturado e não estruturado, criando 

automaticamente uma relação entre eles; 

 Velocidade de resposta – O “exclusivo motor associativo” e a 

inteligência aumentada dão uma velocidade de resposta muito maior 

para injetar, transformar, editar e analisar dados; 

 Visualização – O deshboard é intuitivo para mostrar mais informações 

relevantes e suporta o processamento de linguagem natural. É possível 

fazer perguntas sobre as análises e ter respostas instantâneas; 

 Compartilhamento de informação – Permite compartilhar relatórios com 

um clique. É uma maneira rápida e segura de publicar as informações; 

 Autonomia do departamento de TI – A ferramenta permite interagir com 

o painel sem a necessidade de suporte de TI; 

 Integrações – Possíveis integrações com outras ferramentas do 

mercado; 

 Multiplataforma – Compartilhamento de deshboard em dispositivos 

móveis on-line ou offline; 

 Alertas – Notificações automáticas enviadas pela plataforma para 

usuários. 

O software possui um módulo próprio para análises do departamento 

financeiro, onde consolida as informações da demonstração do resultado do 

exercício (DRE) automaticamente, permitindo a visibilidade das informações e 

tomada de decisão rápida. 
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Figura 15 - Preços 

 
Fonte Qlik 

 

Quanto aos preços para a utilização do software, existem duas modalidades 

de assinatura anual, a Qlik Sense Business e a Qlik Sense Enterprise SaaS. A Qlik 

Sense Business possui todas as funcionalidades descritas acima por U$ 30,00 

mensais por usuários faturados anualmente, ou seja, um valor anual de U$ 360,00, 

atendendo a necessidade de grupos e equipes. Quanto a Qlik Sense Enterprise 

SaaS possui as mesmas funcionalidades do plano Qlik Sense Business, e possui 

maior capacidade para armazenamentos dos dados e diversos tipos de usuários, 

atendendo especificamente departamentos de organizações que analisam os dados 

em conjunto. Para este plano é cobrado U$ 70,00 mensais faturados anualmente, ou 

seja, um valor anual de U$ 840,00. 

Abaixo são apresentadas as forças e fraquezas segundo a pesquisa da 

Gartner (2020), referente ao produto Qlik. 

 
Forças 
 

 Flexibilidade de implantação – Qlik foi um dos primeiros fornecedores a 

oferecer uma experiência perfeita para o usuário final e recursos de 

gerenciamento em implantações multicloud. A flexibilidade para 

implantar no local, ou com qualquer provedor de nuvem importante, ou 

para usar uma combinação de ambas as abordagens;  
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 Expansividade dos recursos da plataforma – o portfólio de ofertas da 

Qlik abrange várias fases do ciclo de vida analítica. O Qlik Sense 

oferece recursos de descoberta de dados visuais de autoatendimento 

para analistas ou usuários de negócios, ao mesmo tempo que oferece 

suporte a análises integradas ao desenvolvedor a partir da mesma 

plataforma; 

 Aumento e alfabetização de dados – o recurso de insights associativos 

usa a “experiência associativa” exclusiva do Qlik para descobrir 

automaticamente insights sobre dados que, de outra forma, poderiam 

ter sido perdidos por ferramentas baseadas em consulta. 

Fraquezas 
 

 Momento da empresa – após um período de realinhamento em 2019, a 

Qlik agora está adicionando funcionários novamente. A empresa fez 

alguns movimentos visionários em 2019: aquisições de tecnologia, 

lançamentos de produtos importantes e ofertas de migração 

atualizadas. No entanto, em relação a outros líderes, seu ímpeto 

permanece baixo, a julgar pelos dados de pesquisa e consulta de 

clientes do Gartner e uma série de outros indicadores. Além disso, 

menos da metade dos clientes de referência da Qlik disse que forneceu 

sua ferramenta ABI de padrão empresarial.  

 Migração do produto – Apesar da ênfase da Qlik em fornecer suporte e 

recursos dedicados para clientes que mudam do QlikView para o Qlik 

Sense, os clientes de referência pesquisados para este fornecedor 

identificaram a experiência de migração como uma preocupação 

principal, em relação a todos os outros fornecedores.  

 Uso de autoatendimento – embora o Qlik Sense seja projetado para 

oferecer suporte ao autoatendimento com orientação visual, os clientes 

de referência da Qlik relataram que a maioria de seus usuários está 

consumindo painéis parametrizados. Dito isso, a experiência 

associativa central da Qlik oferece uma maneira alternativa de 

descobrir insights automaticamente, o que pode reduzir a necessidade 

de algumas formas de autoatendimento.  
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4.2.2 Microsoft 

 

A empresa Microsoft foi fundada em 1975 por Bill Gates e Paul Allen, na 

cidade de Albuquerque, Novo Mexico no Estados Unidos. A empresa desenvolve, 

fabrica, licencia e apoia a venda de software de computadores, produtos eletrônicos, 

computadores e serviços pessoais. Com mais de 128 mil funcionários hoje é 

considera uma das líderes de mercado no setor de tecnologia. 

Considerada pelo quadrante mágico a melhor soluções em BI, a Microsoft 

lidera o mercado com a ferramenta “Microsoft Power BI”. Lançado em 2015 com o 

objetivo de fornecer visualizações interativas e recursos de Business Intelligence 

com uma interface simples para que seus usuários criem seus próprios deshboards 

e relatórios. 

 

Figura 16 - Dashboard 

 
Fonte Powerbi 

 

O software fornece diversas funcionalidades, como: 

 Integração – Integra com outros sistemas via API; 

 Importação dos dados – via excel, serviços de nuvem, dados de 

streaming e bancos de dado nativos; 

 Atualização automática – Atualiza dados e deshbords, ocasionando 

análises em tempo real; 
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 Caixa de perguntas – possui uma caixa de perguntas dentro da 

plataforma, onde o sistema responde com os dados analisados; 

 Multiplataforma – Solução tanto em desktop (computador), ou direto em 

aplicativo para smartphone e tablets; 

 Gestão – Criação de grupos de trabalho para análises em sincronia; 

 Inteligência Artificial – Sugestões de análises feita pela plataforma com 

inteligência artificial; 

 Compartilhamento de informação – Permite compartilhar relatórios com 

um clique. É uma maneira rápida e segura de publicar as informações. 

 

Diferentemente da solução da Qlik, a plataforma “Power BI”, não possui um 

módulo dedicado somente para o financeiro. 

 

Figura 17 - Preços 

 
Fonte PowerBi 

 

Com relação aos preços, o “Microsoft Power BI” possui duas modalidades, 

“Power BI Pro” e “Power Bi Premium”. A diferença principal dentro dos planos é que 

uma modalidade é feita por usuário e outra é feita para soluções de empresas. O 

plano “Power BI Pro” é estruturado para usuários individuais, o plano custa U$ 9,99 
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por mês, e U$119,88 por ano. O plano oferece todas as funcionalidades 

apresentadas acima. O plano “Power BI Premium”, é feito para empresas, onde será 

pago o valor anual de U$ 4.995 por ano tendo acesso a licença do produto. Neste 

plano além das funcionalidades apresentadas acima, ainda possui computação de 

nuvem dedicada a recursos de armazenamento, permite o consumo dos dados da 

própria plataforma, consoles avançados de implementação e administração e 

relatórios na nuvem com a estrutura atual da empresa. 

Abaixo são apresentadas as forças e fraquezas segundo a pesquisa da 

Gartner (2020), referente ao produto Microsoft Power BI. 

 

Forças 
 

 Propagação “viral” – embora o preço do Power BI Pro, de US $ 9,99 

por usuário por mês, tenha ajudado a tração do produto no mercado, 

isso é secundário em relação à sua inclusão no Office 365 E5, o que o 

torna “auto-propagado” em muitas organizações. Solicitações em 

outros produtos do Microsoft Office, como o Excel, incentivando os 

usuários a “visualizar no PowerBI” aumentam ainda mais sua 

exposição - seus clientes de referência reivindicaram mais 

implantações com mais de 1.000 usuários do que os de qualquer outro 

fornecedor neste Quadrante Mágico. O Power BI agora é quase 

sempre mencionado pelos usuários do serviço de consulta do cliente 

Gartner que perguntam sobre a seleção da plataforma ABI. 

 Recursos do produto – durante os anos após seu lançamento em 2013, 

o Power BI foi um produto “seguidor” que só precisava ser “bom o 

suficiente”, considerando seu preço. Isso não é mais o caso - e com os 

lançamentos em 2019, o serviço de nuvem Power BI Pro ultrapassou a 

maioria de seus concorrentes em termos de funcionalidade. Ele 

superou muitos incluindo recursos inovadores para análise aumentada 

e ML automatizado. Serviços movidos por IA, como texto, sentimento e 

análise de imagem, estão disponíveis no Power BI e se baseiam nos 

recursos do Azure. A grande maioria dos clientes de referência 

pesquisados da Microsoft recomendaria o Power BI sem qualificação.  
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 Abrangência da visão do produto – a Microsoft continua a investir em 

um amplo conjunto de recursos visionários e a integrá-los ao Power BI. 

Isso se alinha bem com as tendências de abertura e automação 

identificadas pelo Gartner como principais motivadores do mercado.  

Fraquezas 
 

 Versão local – em comparação com o serviço de nuvem Power BI Pro, 

a oferta local da Microsoft tem lacunas funcionais significativas, 

incluindo painéis, análise de streaming, conteúdo pré-construído, 

perguntas e respostas em linguagem natural, aumento (o que a 

Microsoft chama de Quick Insights) e alertas. Nenhuma dessas funções 

é compatível com o Power BI Report Server.  

 Apenas Azure – a Microsoft não oferece aos clientes a flexibilidade de 

escolher uma oferta de SaaS em nuvem. Sua oferta é executada 

apenas no Azure.  

 Conectividade – o Power BI oferece uma ampla variedade de 

conectores de dados, mas o feedback dos usuários do serviço de 

consulta do cliente da Gartner indica que o desempenho da consulta de 

gateways de dados locais é variável e requer esforço para otimização. 

A conectividade com as consultas diretas SAP BW e HANA é 

problemática - um problema conhecido no qual a Microsoft está 

trabalhando. Os clientes geralmente optam por carregar dados no 

Power BI em vez disso, o que tem mais desempenho.  

 

4.2.3 Tableau 
 

Fundada em 2003, por Christian Chabot, Pat Hanrahen e Chris Stolte em Mountain 

View, Califórnia Estados Unidos, com sede em Seattle, Washington Estados Unidos hoje é 

uma das plataformas líderes de mercado de sistema de Business Intelligence segundo o 

quadrante mágico. O seu software que tem o mesmo nome da empresa, atua no mercado a 

muitos anos, e com isso fez com que diversas áreas de análise fossem evoluídas. Possui 

três modelos de software, “Tableau Creator”, “Tableau Explorer” e “Tableau Viewer”. 
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Figura 18 - Dashboard 

 

Fonte: Tableau 

 

O software fornece diversas funcionalidades, como: 

 Visualização – O deshboard é intuitivo para mostrar mais informações 

relevantes e suporta o processamento de linguagem natural. É possível 

fazer perguntas sobre as análises e ter respostas instantâneas; 

 Compartilhamento de informação – Permite compartilhar relatórios com 

um clique. É uma maneira rápida e segura de publicar as informações; 

 Integrações – Possíveis integrações com outras ferramentas do 

mercado; 

 Multiplataforma – Compartilhamento de deshboard em dispositivos 

móveis on-line ou offline; 

 Importação dos dados – via excel, serviços de nuvem e bancos de 

dado nativos; 

 Atualização automática – Atualiza dados e deshbords, ocasionando 

análises em tempo real; 

 Caixa de perguntas – possui uma caixa de perguntas dentro da 

plataforma, onde o sistema responde com os dados analisados; 

 Inteligência Artificial – Sugestões de análises feita pela plataforma com 

inteligência artificial. 
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Figura 19 - Preços 

 
Fonte: Tableau 

 

Com relação aos preços, conforme colocado anteriormente o “Tableau”, 

possui três planos. A aplicação e valores são muito distintas. O “Tableau Viwer” 

custa U$ 12,00 por mês por usuário, e o mínimo de licenças que podem ser 

contratadas são 100, sendo assim, elevando o valor a U$ 1.200,00 por mês para 

100 usuários. Nesta opção a funcionalidade apresentada é de visualização e 

iteração com os dados, sem poder explorar os dados. O plano do “Tableau Explorer” 

custa U$ 35,00 por usuário por mês, e o mínimo de licenças que podem ser 

contratadas são 5, sendo assim, elevando o valor para U$ 175,00 por mês para 5 

usuários. Nesta modalidade possui todas as funcionalidades do plano anterior, mas 

agora podendo fazer a exploração dos dados e utilização da inteligência artificial da 

plataforma. O último plano é o “Tableu Creator”, custando U$ 70,00 por mês e não 

tendo contratação de licenças mínimas. Este plano possui todas as funcionalidades 

do plano “Tableu Explorer”, e é indicado pra quem trabalha sozinho. 

Abaixo são apresentadas as forças e fraquezas segundo a pesquisa da 

Gartner (2020), referente ao produto Tableau. 

 

 

Forças 

 

 Entusiasmo do cliente: os clientes demonstram uma atitude de fã em 

relação ao Tableau, como evidenciado pelos mais de 20.000 usuários 

que participaram da conferência anual de usuários de 2019. Os clientes 
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de referência pontuaram o Tableau bem acima da média da 

experiência geral. Esses usuários atuam como fortes defensores do 

Tableau.  

 Facilidade de exploração visual e manipulação de dados: o Tableau 

permite aos usuários ingerir dados rapidamente de uma ampla 

variedade de fontes de dados, combiná-los e visualizar os resultados 

usando as melhores práticas de percepção visual. Os dados podem ser 

facilmente manipulados durante a visualização, como ao criar grupos, 

bins e hierarquias.  

 Momentum: o Tableau aumentou sua receita total para pouco mais de 

US $ 900 milhões no primeiro trimestre de 2019 e atingiu um 

crescimento de 14% dos primeiros seis meses de 2018aos primeiros 

seis meses de 2019. O Tableau continua sendo uma presença 

constante nas listas dos avaliadores e continua expandir dentro de sua 

base instalada. A maioria dos clientes de referência pesquisados 

atualizou para a versão mais recente do Tableau e expressou opiniões 

positivas sobre a experiência de migração.  

Fraquezas 

 

 Novos riscos em um mercado em constante mudança: o Tableau 

dominou a era de descoberta de dados visuais do mercado de 

plataforma ABI, mas conforme o mercado se move em direção à era 

aumentada, novos participantes podem se revelar perturbadores. Até 

agora, no entanto, a Tableau fez escolhas acertadas em termos de 

equilíbrio das prioridades do roteiro de produtos de curto e longo 

prazo.8 

 Governança: apesar dos novos lançamentos de produtos de 

gerenciamento de dados e servidor que adicionaram governança e 

recursos administrativos em 2019, as percepções de governança e 

administração fracas persistem entre alguns dos clientes de referência 

da Tableau. Isso também fica evidente durante algumas chamadas de 

consulta do Gartner.  
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 Experiência de vendas, contratação e custo: negociar com a Tableau 

sempre teve seus prós e contras. Em geral, os clientes gostam do 

Tableau Viewer como uma opção de baixo custo para consumidores 

analíticos e estão acomodando a pressão do Tableau em relação ao 

preço da assinatura. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de inovações tecnológicas transforma continuamente a sociedade 

e como pessoas e empresas interagem. A competitividade no contexto de micro e 

pequenas empresas no mundo globalizado, fico ainda maior por conta do comércio 

eletrônico. No local aonde as grandes indústrias e grandes varejistas não 

conseguiam se estabelecer, conseguem um contato direto com seus consumidores 

pelos seus Smartfones. Com isso a utilização de ferramentas para melhoramento da 

gestão é crucial neste contexto, e cada vez mais empresários de micro e pequenas 

empresas precisam se reinventar.  

Ao se tratar do tema Business inteligence para micro e pequenas empresas, é 

visto que o tema não é tão disseminado quanto em médias e grandes empresas. 

Desta forma, entende-se que a disseminação do tema e garantia de boas práticas 

de processos financeiros em micro e pequenas empresas, contribui para o 

desenvolvimento de negócios mais sustentáveis financeiramente, ajudando a base 

da economia. 

Neste contexto o desenvolvimento do presente estudo ajudou a interpretar 

como micro e pequenas empresas da grande Florianópolis estão se adaptando a 

este tema. Se os empresários percebem relevância na gestão financeira estruturada 

e se existia soluções que se adequassem a realidade de micro e pequenas 

empresas. 

Para que tal objetivo fosse alcançado, houve o desdobramento em quatro 

objetivos específicos. No primeiro foi feito um levantamento quanto as soluções e 

sistemas de BI disponíveis para o mercado brasileiro. O pesquisador constatou que 

existem três soluções bem estruturadas que são oferecidas. O segundo objetivo 

específico, foi avaliar se as soluções encontradas se encaixavam na realidade 

financeira de micro e pequenas empresas. O pesquisador constatou que todas as 

três soluções que foram pesquisadas, atendiam em funcionalidade e valores 

financeiros para a realidade de MPES. 

O terceiro objetivo específico, foi avaliar como micro e pequenos empresários 

percebem a necessidade e uso do Business intelligence e Inteligência competitiva 

aplicada a gestão financeira. Conclui-se que a maioria dos empresários tinham 

conhecimento do que era um sistema de BI, mas não implementavam em suas 

empresas pois não tinham tempo ou disponibilidade. Os micros empresários 



71 
 

 

avaliados não tinham conhecimento acerca de sistemas de BI. Todos os pequenos 

empresários entrevistados percebem necessidade do uso de sistemas de BI e 

inteligência competitiva aplicada a gestão financeira, mas somente 40% deles 

utilizam o sistema aliado a gestão financeira. 

No quarto objetivo específico, foram avaliados os resultados de uso de 

Business Intelligence e Inteligência competitiva na gestão financeira de micro e 

pequenas empresas da grande Florianópolis. Somente 28% dos entrevistados 

utilizavam o sistema de BI aplicado a gestão financeira. Entre os resultados 

avaliados estão a redução de custos, assertividade nas análises de receitas, visão 

mais consciente e estruturada de crescimento empresarial, tomada de decisão 

facilitada, acompanhamento de métricas, análise de lucro bruto, margem de 

contribuição e lucro líquido. 

Com isso conclui-se que a implementação de sistemas de BI, auxiliam na 

tomada de decisão e ajudam o empresário a acompanhar as métricas de seu 

negócio. As soluções tem alta aplicabilidade dentro do cenário de MPES, e o custo é 

adequado a realidade dessas empresas.  
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