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RESUMO 

LOHMANN, Ronald. TECNOLOGIA NAS EMPRESAS. Nos últimos 10 anos, tem-se percebido que a tecn9logia 
da informação e suas c_onsagüências vêm_atuanda diretamente no com_portament_o das em_presas e dos cJieotes, 
-O~ -da nav:as. ferramentas r · N • • permitindo-as eff!Pfesas-~arem 
-relaciooamentos comgranderumeRHitr~qtlê!is-poucosesaàia.·lQeste~as..empresas 
passaram ·a compreender a 1mpor1â:11êia de rel:er · ·crrentes; agradar aquéles que são realmente ~os e 
proporcionar prioritariamente a eles be11eJícios_e tratameoto~ersooalizado~ois_,.con.<;tuis.tar um novn ctient.e é 
rn.uitÓ-mais caro qua.rnanteLOs..clientes atuai.s. Hoje~é_passivel p.arauma organiz~ãe.coletaf.e-anatisar_dados 
dos clientes, e.xpamlindo....afronteiEade. ~e. criando valor adiçjanah para g-e11s pmc!trtns-aserviçàs-
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1 TEMA 

Tecnologia nas empr~sas. 

1.1 Delimit9Çâo .do tema 

CJ rema desfe trabarno consiste no revanfàmento e esfudõ das prm9pais 

ferramen~_cte tecnologia utilizadas__nas empresas_dacidade.de Curitiba_ 

com esfe esfüdO, poderã ser elaooradõ futuramente um trabafnq de 

coosultorianas empresas..q_ue pretendem informatizacseus. escritórios e/m1 pac:q11es 

fndüsfriais ... apr.e.sentando a methor sotução cte sisfemas informatizados que venhfl de 

encontro cprn..as.necessidades...da..empr.esa. 

1.2 Problema 
) 

Qüals os proolêmas que maíS pesam no investimento e aquísiÇa9 de 

tecnologia ;ias empresas? 

Altas taxas de impostos, fafta áe confieclmento administrativo dos empresários, 

dificuldade. _cte conscientização _para _o _uso _ _cta tecnologia __cte informação _pela 

sociedade, fãíta de visao do empresário para afüaffzação de seus equipamento,s de 

informátic~ JaJta de softwar.es .Que atendam as oe_cessidades -<IBste~ empresários, 

etc. 

Na atual socíeáaáe gfobalízada e cada vez mafs competitiva, onde lnovayões 

tecnológic95 si 1rgem _e evoh 1em rapidamente, _as empresas necessitam -de -1.lm 

diferenciarem relaçao às suas concorre~tes. 

1.3 Objetivp 

Devido ao fato de que muitas empresas não possuem os softw~res , 

hardwares ,e_metodologias apmpriadas_para atender_as_suas necessidades,~

se por Jevanfar, analisar e cfescrever as principais ferramentas de tecnologia 

' ~;·· ----·-·--- - ·- y • - • • •• - -.----·-·._--_.--.-·;o • • 
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disponíveis_no _mer.cado voltadas _para __as empresas lios__mais Jtiv.ersos _r_amns .de 

atuação. 

1.4 Resultajios _esperados 

O resultado esperaáo com o esfudb será- um granáe emóasamentq da 

tecnologia ,..existente _.e disponível _no mercado para atender _as diversas__ãr_eas -{:je 

empresas que necessifem ele um serviço cfe consufforia no momenfo de dectpir e 

ímpranfar a;nefhór sol~o_para _as suas__necessidades. 
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2 REFERENCIALTEÓfflCO 

l"fo mundo gíobaliZado a importância áos SiSfemas de lnfõrmaçao (SIJ e, das 

Tecnologi?5 ne Informação .(TJ)...se.larnam-Cada ..l/SZ.~. re!ellantes fr.ente às 

necessídàáes ímpostas pera concorrência. Timto o conhecimento óo negócio da 

empresa como um rápido fluxo .de ..infor..m.ação..são fuadamentaii para .a tomada de 

áeciSãO. C-onsiderandO a dêflni<;ãb óásica de Tí = hardware + soff\lvare, podr-se 

definir SI = Tl + Pessoas + PrDCedimentos, tornando impJicito que o conhecimento 

dos SiStemas de rnformaçao é essencíàf para se criar empresas compeutivas, 

gerenciar corporações .globais..e..pr.mter os clientes com.produtos eserviçosde valor. 

Como a TecnoIOgíà cfe lnformaçãO está redefíníndo os fünáamenfos dos 

negócios, ratão o atendimento .ao ..ciie.n1e, operações, estraté_gjas- de pr.oduto e- de 

marketírlg e dístribuíÇao dependem muito, ou às vezes até totalmente, dos SlstE1mas 

de Informação. A Tecnologia de Informação e seus custos passaram .aJaz.er.par:te 

integrante do dia-a-c:lla das empresas. cm fim, para atender essa compfexídacf~ das 

necessidades empresariais, boje não .se pode ne.sconsidernr _a Tecnologia de 

fnfõrmaçao e seus recursos disponíveis, sendo muito difícil elaoorar Sistema~ de 

1 nformação essencial$ da empresa sem e.nYD.lv-er .esta .moderna íecno.lo*1ia. 

P-orque trabalflar com .. Sistema e Tecnologias de InformaçãO volfadbs para 

Gestão Empresarial" ? Jsto é o mesmo _que perg1 mtar por.que a!g1 •ém ira.baJha com 

contabITTdade, finanças, administraçao operaciOnar, marl<eting, admihisfração d~ RH 

ou qualqu~r _grande função or,ga!JizacionaJ. Sis.temas~ Tecnol.o,gias .de J.cformação 

(S17TIJ se tornaram vital ao sucesso da gestao das empresas e organizaçõtf s, e 

constituem um campo de estud.o .essencial .em administração e ~r.enciamento ne 

em_presas. É. por isso que a maioria dos altos executivos precisam ter a coireta 

compreensão sobre Sistemas e Tucnologiàs cfe lilfbrmação. Considerando que este 

trabalho possa despertar .m:teresse sobre o .tema "Gestão em ~temas e 

Tecnologias de Informação'~ então é tão importante possuir uma compreensã0: dos 

Sistemas de Informação e Tecnologias de lnf.ormação voltados para _gestão 

empresaríar, quanto e importante enfender qualquer outra área funcíonal' nos 

negócios. 
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A Gestão _em Sistemas _de Jnformação e Tecnologias de lnformação está 

alicerçada na premíssa áe que o conhecimento áos Sístemas áe rnformaç~o é 

essencial .para se criar empresas competitivas., gerenciar gJobalmente as 

corporações e, prover os cfientes com proáufos e serviços <fe valor; e quy os 

Sistemas d,e Informação, conforme definido em Objefüws, desempenham três papéis 

vítaís em qualquer organiza~ 

a) suporte ..de seus processos-e.operações; 

b) suporte na tomada de decisões áe seus füncíonáiíos e gerentes e, 

c) suporte.e.rrLSJ.lBS estratégias_em_b..usca_cte vantagem competitht.a. 

A Tecno!Og_ia de lnformaç_ão está redefínlndo os fundamentos dos negóc~os. 

Atendimento ao .cliente, operações. estratégias -Cie prod• 1to ...e -.de marketing .ia 

dísfríDuíçBo dependem muifo, ou ás vezes até totalmente, dos Sistema~ de 

lnformaçãor A Tecnologia ..de Jnformaç.ão ...e ..seus c11stos passaram .E fazer ..parte 

íntegrante do día-a-dla das empresas. P-ara atender a complexídade ~ às 

necessidac;les empre.sar.ials, atr 1alm.eJJ1:enão-S.e pade. des.considerar ..a Tecnologia ..de 

fnformaçao e seus recursos dfsponíveís, sendO muifo difícií elaóorar SiStema~ de 

Informação essenciais .da .e.mpr.e.sa ..sem _envolver _esta ffiOderna tecnologia J'W 

entanto, muítas empresas aínáa acreditam que o símpres ato áé infórmatízrr a 

empresa, ~spalhando .comp• 1tadores e jmpre.s.sorai pelas unidades departameAtai-i, 

lígancfo-os em recfe e íhstarando sistemas aplicativos, possa organizar as mesm~s. A 

T ecnolog i~ .de Jnformação .e filillS rec1 •rsos nem .sempre I.esoJ.v.em .os.pr..able.mas nas 

empresas e muito menos as organizam. Tecnologia por tecnologia, ·sem 

planejamento. _sem gestão-e_ação .. efetiva.-e acima-00 ludo...sem. considerar .os 

ststemas-~io-téenieos1J Flãe-tmtoorr~ã<rpaFa-a-empresa. 

Contudo, para atender à- comprexidade e às necessidades empresariais, é de 

fato neces~ leY.ar _em consideração_a Iecnologia_cteJnfru:mação..e..s.e.us reci"irsos 
' 

dísponíVeíS, vísto que é muítb dlfíCíl elaborar Sístemas de lnfürmação da empresa 

sem envol)ref.esta moderna tecnolo_gia.-P....octanto.,...a concentração deste trabalho.em 

1 Em-um-sistema-s@ciotécmoo, -o desempenho-d@ sistem~é. otimizado quaruk1 tanto a tt:cnillogia-quanto a 
o:i;ganizaçãcLs~adaptem mutuamente-um ao-outr0-atéc_gue_.um ajuste satjsfató:cie-siaja..obtida._Com si:toc-s_e evita 
uma abordagem puramente tecnológica para os sistemas de infonnaçOO. 
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"Gestão em Sistemas e Tecnologias de Informação" está focalizada na abordagem 

de gestão dos recursos de Tecnorogía áe ínformação, deixando de raáo os aspEictos 

eminentemente técnicos. 

De qualquer fürma, ao áeixar c:f e fado os aspectos técnicos não liv~ as 

pessoas que atuam em empresas de entenderem os conceitos elementares deste 

tema. Arem dísso, para se oófer sucesso com Sfstéma de lnfõrmação, a qua~ade 

técnica desses sistemas é condição necessária mas não suficiente para obter o 

resulfaáo c:fêsejado. O- desconnecimente-- da Técoorogia de lnfõrmaç_ão e de ~eus 

recursos tem causado mu~tos pr-0blemas e dificuldades dentro das empresas, 

príncij:latrnente para as atfvidadesligadas.ao Planejàmento.Estrafégico, Sfstema,s de 

Informação e Gestão de Tecnologia de Informação. Em muitas empresas a 

Thcnofõgia d.e. Informação muitas vezes. tem dado excessiva arenção pa~ as 

tecnologias aplicadas à informática, tal como hardware, software e seus periféricos. 

f\formalmente se esquecem. ae sua prínciparfínaüdade e ufiliâade, que é o 

desenvolvimento e a melhoria dos Sistemas de Informações para auxiliar a empresa 

em seus. negõcios, processos e atividades. A Tecnologia c:fe. lnformação não 9eve 

ser trabalh$ada e estudada de forma isolada, sendo necessário envolver e discutir as 

questões conceituais dos negócíos e das ativídades empresarías, as qua[s não 

podem ser simplesmente organiza.elas e resolvidas .por computadores e seus 

sottwares. Em consequência aas questões de negócio empresarias, ra~bém 
, 

aparecem as questões comportamentais .ou sócio-técnicas, e, necessárias para a 

utilização efetiva dessas fecnoUngias. 

as conceítos de PraneJamento Estratégic~ Gestão em. Sístem.a~ e 

Tecnologias de Informação e os r.especfu.tos recursos precisam estar disseminados 

dentro áa empresa e. muffiPLícados entre os recursos humanos componenf~~ da 

mesma. Como a informação e seus respectivos sistemas desempenham .funções 

fundamentaís e estrafégicas nas organiZações em sua totalidade1 en~.º a 

informação apresenta-se como recurso .estratégico sob a ótica da vantagem 

competitiva. A GlobaíiZação dos mercaaos está portanto. forçando as empres~s a 

cada vez i;nais buscarem estas v.aotagens competitivas. Pergunta-se por.ém, ser.ão 

estas vantagens competitivas, sustentáveísTPOr isto que nesta era aasffempr~as 

dfgifais" tama-sa estratégico __que __as mesmas consiâerem _seus cnenres a 
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fornecedor;es -atuando como parceiros,-.pois -0 comércio eletr:ô.l:ljco, -.a competição 

global, e o aparecimento das empresas digítaís têm feíto que as empresas pensem 

estrategicamente sobre ..seus _pro.cessas d.e ~io~ _gerenciando . ..seus 

relacionamentos com os clientes e fornecedores. Por este motivo que a. Ges~ãp da 

Cadeia de. Suprimentos ~ __a Gestão -do Relacionamento ....com __os -Parceiros 

(PRM:h a Gestão áo Kelacíbnamento com o Ciíente (CRM} e a GesWQ do 

relacionamento com o Empr_e.gado .{ERM}_precisam.esíarem perfeitasintoniacnm..os 

obJetívos dO negocio, requísitos de mercado e ambiente em que afuam.._ 

Relacionamento ~..a Jônica. ..da gestão, ..a extensão .de um maior período ..da 

vantagem .competítíva. ESfes, SCM~ PRTVl, CRIVí, ER~ BI e ERNr, cujos nomes não 

são impopantes, .mas .-Sim .. _o conceito "gerenciar. relacionamentos'~ -Sãom peças 

fundamentais dos Sistemas de lnfbrmaçao voltados para a gestão empresarial, 

Dentro d.essa -Visão-De "Gestão em Sistema de.Jnformação .e Tecnologia-de 

fnfõrmaçao", as tecnologías e seus recursos aevem ser compatíveis, modernas, 

econômic~, .ide.is e .padronizadas .entre.bardware..e software (Sistema Oper..acional} 

e os aplicativos. 

A infõrmaçao é atualmente de valbr altamente sígnifícativb e pode repres~ntar 

grande po~er par.a ~uem .a .possuj,_seja-.pessoa,.seja instituição. Ela possui valor pois 

esfa presenfe em tocfas as atividades que envotvem pessoas, processos, sisf~as, 

recursos fµ:tanceir.os, .tecnologias..e-.etc. P..or exemplo,-é._possível . .reaüz.ar,-de .for.ma 

ampla para toda a socíedaáe, um conjüntb de SiSfemas de informaçoes capaze,s de 

realizar trqnsações eleb:ônica .que possibilitem -a .automação de ..tod.o-0 processo -de 

solfcifação, análise, concessão, contratação, acompanhamento e avalfação dos 

recursos i~s AUm .detemlinado processo® financiamenro,~ exemplo,~ 

pesquisa e desenvolvimento por meio de propostas contratos e pare~res 

eletrônicor. Processos .de ..financiamento -acompanhados e iniciados .por .sistemas 

efefrõnitos, que sirvam, também, para registrar a produção cientifíca e técnoló~ica, 

serão ce~amente absorvidos .pela comunidade, ..e poderão servir de base par.a...um 

novo Sístema de Informação. 

A sorução de muitos pro51emas científicos e tecnológicos depende, cada vez 

mais, da ií)ieração .de muitas pesquisadores cooperando..em torno .de comp11tador.es, 

sensores e outros instrumentos científicos, por meio de rede de computadores. 
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Outros tipos de apticação são os que envolvem interações do tipo reuniões e 

vídeo conferencias. P-ara Isso não é só necessário fer compufadores conecfa~os a 

rede, corria também a interface de hardware e software apropriado e a devida 

quaffáaáe de serviço de reáe, compondõ todO o SIBtema de lnfbrmaçao con~rme 

definição básica no Objetivo. Com relação ao Brasil, inserido no contexto mundial, as 

ml.láanças que estão ocorrencfõ em larga escara no ambiente de negócio5' têm 

obrigado as empresas a modificar radicalmente suas estruturas organizacionais e 

processos produtivos. Os prmcipais ratares áestas mudanças sao: a glooali~ção 

dos produtos, a adoção em larga escala de processos eletrônicos, a natureza do 

emprego, cfesrocancfo-se da indústria para o setor dos serviços e os merc9dos 

emerg_entes de países como a China, a Índia e o Brasil. Portanto__, o domínl9 dos 

Sfsfemas cfe lnformaçao e vifar-para que as empresas brasileiras conqulsfef e 

mantenham posição no mercado mundial de agora e no futuro. Daí a necessidade 

de se estudar e ampliar os conceífos relaciónadOs com os SíStemas e Tecnor9gias 

de Informação voltados para Gestão Empresarial. 

Existem vários outros motivos que nos revam a estudar sobre Gestão dos 

Sistemas e Tecnologias de Informação, principalmente no que tange às mudanças 

quanto ao papel dos Sísfemas dê hifõrmaçao nas empresas, a nafurez~ da 

Tecnologia de Informação, o caráter das aplicações e à necessidade de planejar a 

Arquitetura de Informação da Empresa, remorando que os Sístémas cfe ínfbrma~ões 

desempenham três papéis vitais em qualquer organização: 

a) suporte de seus processos e operaç~es; 

b) suporte nas tomadas de decisões de seus funcionários e gerentes e, 

c) suporte em suas estratégias em busca de vantagem compet(tiva. 

A informação e seus respectivos sistemas desempenham funções 

fundamentaís e estratégicas nas organizações em sua totafícfacfe, apresenfqndo 

como recurso estratégico sob a ótica da vantagem competitiva. Em resumo, o 

desafio gerencial centrar flofe e como utíliZ.ar a Tecnologia de lnformaçao para 

projetar e realizar a gestão de empresas de forma efetiva e competitiva. Os Sistemas 

de Informação são vífais para a gesfão, organizaçao e operaçao das empresas, 

f 
t 



12 

exercendo impactos na estrutura organizacional , influenciando a cultura , as 

filosofias , as políticas, os processos e os moáefos áe gestão. Portan~o o 

conhecimento dos Sistemas de Informação é essencial para se criar empresas 

competitivas, gerenciar globalmente as corporações e prover os crrentes com 

produtos e serviços de valor. 

FIGURA 01 - ARQUITETURA DE INFORMAÇÃO E A INFRAESTRUTURA DA 

IEENOtômADA tNFORM};-çÃü 

-AR-QUl'.,l"E-TURA DE
. JNFORMAç:ÃcO DA=-

- ORGANIZlfÇÃO 

PONI:E:'.: Site www.br-business.com.br 

A Arquitetura cfa l"nformação, trata d·o projeto particular que a Tecnologi·f da 

Informação adota em uma organização específica a fim de atingir objetivos ou metas 

específicas. Os gerentes devem saber arranjar e cooráenar as vãrias ap1Tcaçoe1 das 

tecnologias de computador e dos sistemas de negócios, a fim de atender as 

necessíáades de informaçã·o em cada nível da organização, e da organização como 
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um todo. Çste é um desafio~s.nciaJ-nagestão .dos Sistemas de-Wonnação e da 

Tecnorogía da lnform41ção. 

As esfrufuras empresariais e os respectivos níveis nierárquicos, cfevem ser 

participativos -e dinâmicos no interiGr -das -empr-esas, -eliminam.lo -as bar-r-eiras-e/eu 

dívísões que separam a alta a<fmínísfração <fo corpo gestor e <fo corpo fécnico. fsse 

dinamismolmplicapmver__o_a1inhamento, a coerência-OU a sinergia das informações, 

fazencfo com que tocfos na empresa estejam envolVicfos e df recfonacfos ao negócio e 

à competitjvidade empresarial Na prática empresarial,_a s• 1bdivisão dos Sistemas de 

rnformação em estratégico, gerenciar, áo conflecímenfo e operaclonar aconfece com 

mais dinal'T)isrno _e_de forma eclética, e esta separação conceptual deixa_de--9Xistir. 

f:sse cfínamismo cfa empresa e cfos Sisfemas cfe Informações possibirifa q4e a 

empresa a,Ull1ente seus fatores de l11cratividade__e competitividade. 

A Tecnorogfa áa rn'formação é o recurso fecnoíõgico e compufaclonar para 

geração e _uso_cta informação -Este eonceito se enq11adra _na -Visão__cie Gestão -da 

TecnolOgfa cfa Informação. Outro conceito é que a Tecnologfa cfa rnformação ~ode 

ser todo .~ q• 1alq11er .. dispositivo _que tenha capacidade _para tratar dados -OU 

informações, fanfo cfe forma sfsfemica como esporádica, que seja aplfca~ ao 

produto, qµer -Seja aplicada_ao processo _De forma res11mida _a Tecnologia _cJa 

rnformação esfá funcfamenfacfa sobre harcfware e seus díspositivos e periféricos, 

software e...seus rec11rsos,-hase__cte dados, telecamunicações__e redes, e a Internet 

como a nova Infra-estrutura da Thcnofogia cfa Infürmação.._ 

Todos ess,es componentes interagem entre si e necessitam do componente 

füncfamentar que ê o recurso Flumano, sem o quar a fecnorogia não 'eria 

funcionaliqade_ Eara uma efetiva gestão da Tecnologia da Lnformação_áiuru:lamentaJ 

a anáííse de vlaoílf<faáe (cusfos, oenencfos mensuráveis e não mensuráveis e 

respectivo~ ..res11Itados), considerando ainda__as óticas -da realidade econômica, 

ffnancefra e pormco sociarcfa empresa com o estacfo cfa arfe e o tt-sucateamenfoM das 

tecnologia~ disponíveis .no mercado, --além_cio impacto sócio político~te 

organizacional que podem atrorar áecorrentes áo Impacto áa Tucnologí~ da 

lnformaçãoJmplantada. 

U-ma áeffni<;ão maiS aorangenfe cfe Sfsfema cfe rntormação. Um Sfstemf de 

f nformação pode ser tecnfcamenfe cfeffnitlo como um conjlmfh__de_ compooéntes. 
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inter-relacionados _que recupera, processa _e . distribui Jnfor:mação _para apoiar .a 

tomada dé decisão, coordenação e controre em uma organização. Arém de apoi~r as 

tomadas d,e _decisão, coordenação _e controle _os Sistemas -de. Informação. podem 

também ajudar aos gerentes e trabalhadores a analisar problemas, vfsu~lizar 

questões cpmplexas e criar novos prod11tos e serviços. 

No mundo competitivo cfe noje a utifizaçâo cfe novas tecnorogfas é um dos 

fatores essftOCiais para a sobrevivência das empresas _Q_crescimento das empresas 

não está óaseado apenas no crescímenfo áe seu Insumo fradlclonar (capi~al + 

trabalho), JllélS .também .BStá alicerçada naJnovação tecnológica,_o_que _as Jomam 

mais eficientes na ousca por procfutívicfacfe e crescímenfo, ou seja, a ino~ção 

tecnológic9 é .um fator importante _para -B empresa __manter-=Se competitiva, -O 

crescimento da Internet, a grooarrzação áo comércíO e o aparecímenfo áa econ~mia 

da informa,Ção, tem reformulado o papelJios Sistemas_cte Informação nos_negócios..e 

gerenciamento. A. rnremef está se tomancfo a oase para os novos modero~ de 

negócio, noY.os_processos-de negócio e novas formas_cte_se distrib11ir conhecimento. 

As empresas podem usar a rntemet e a tecnorogía áe reáe para con~uzir 

eletronicarpente.seus trabalhos, conectando_cte_forma perfeita..as fábricas, escritórios 

e as forças de veneras ao recfor cfo grano. Empresas na vanguarcfa far como a "Cisco 

System" (fprnecedora-de roteadores_para lnternet),_a 'Tie1J Computer''_'9.ffipresa--de 

computadores) e a "P-rocter & Gamnre•rçproáuz e álsfriOuíuma enorme varleáa® de 

produtos upa.do no lar}, estão estendendo s11as redes_para fomecedores,_c!ientes..e 

outros grupos fora cfa organiZação, cfe mocfo que elas po<fem ~agir 

instantaneaJDente a novas demandas dos clientes.-e m• 1danças-CÍQ_ffief..cado. 

Os gerentes áa corporação "Cisco S-ysfem': poáem utiliZar os Slsfemaf de 

lnformação_para em termos_práticos encerrar sua contabilidade a q11alq11erJnstante, 

produzfncfo relatórios financeiros consoticfacfos sobre pedidos, cfesconros concedjdos 

ou despepas com . pessoal Ds _exec11tivos podem analisar ~ -0 

desempenho da organízação em fados os seus níveis. Esta integração dígitar t~nto 

dentro da ,empresa q11anto.1oraJiela, desde_o depósito-Bté_a.o nútel executivoiuios 

fomececfores até os crrentes, esfá mudancfo a forma como organiZamos e 

gerenciamps uma .empr.esa _camerciaLEm última análise, essas mudanças-.esião 

conduzindo a empresas totalmente digitais onde todos os processos internos de 
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negócio e relacionamento com cJjentes e fornecedor_es -5ão habiliíados fie forma 

dígítar: novamente pode-se enfatízar que o refacíonamento é a tõníca da gestão 

(SCM, PRM, CRM, ERM}. -Nessas empresas digitais,__a informação_q.ue_apóia-as 

decisões de negócio está disponível a qualquer tempo e em qualquer fugar na 

organfzqção. 

P-ode-se acrescentar alnáa, que o papef que os Sísfemas de ínform~ção 

exercem nas .empresas _é f1 mdamental _e _sua relação _é inexorável Bes _exer..cem 

ímpactos na estrutura organízacíonaf, lnfíuencíanáo a cultura, as fiíosofías
1 

as 

políticas, o.s _pr_ocessos _e_os modelos_cte gestão Quando .asJnformações_.éstão 

organizadas e planefadas nos Sfsfemas áe ínformação, estes geram fnforma~es 

eficientes ~_eficazes_para..a gestão.Jia empresa Dessa maneir.a, atendem.loda.as 

necessidades da empresa em sua compfexíáaáe organizacionaf, dentro do pa9rão 

de qualidade intal .de lnformaçõ_es e _atendendo natur.almente _às _exigências .dos 

sistemas sócios técn}cos. 

P-ara a geração de Informação com quarfáade fotar, além ae estar organi~ada 

e planejadp., -amtormação--dev..eler efetividade e proverJ:acionalização_e-COOtrole.nos 

processos sfstemlcas empresariais. A raclonaITzação e confrore dos proce~sos 

sistêmicos facilitam _a _efetividade -!ios sistemas planejados, _garantindo _que as 

informações sef am corretas, com quarfdade e oportunas. Era previne desaf u~tes, 

identifica er:r_os, fillita desperdícios _e -8inda contribui ___par.a uma ---hoa imagem --da 

empresa, dos gestores e era unfãaere ere Tecnorogia era rnformação. -~sta 

racionalização _e controle ..de processos ___env.nhlem__as_estr.uturas _organizacionais -da 

empresa, seus sistemas de ínformação e seus sistemas sóclos-fécnícos, o que 

justifica a Jmpmíância _da necessidade _cto desenvolvimento _em --Sistema .de 

f nformação e Tecnoíogía era ínfbrmação voltados para Gestão Empres~rial. 

Com este referencial, serão detalhadas__as pdncipais ferramentas utilizadas 

pelas empresas: 

2.1 Downs)zing 

Downsfzing é um processo que visa enxugar o quadro ere funcfon~rios, 

tornando o. trabalho etrcaz e apmveífanáo ao máxfmoAociosidaáejfug__füncmnátibs,._ 
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não deixando com que ocorram acúmulos de trabalho. O downsizing procura 

eliminar cargos da arta administração, transferindo a responsabilidade e autoriqade 

aos cargos de níveis mais baixos e que possuam a mesma capacidade 

administrativa a menores custos, busca também reduzir a burocracia para tornada 

de decisões, que decorre em uma comunicação mais coerente e acaba por 

aumentar a qualidade e o desempenf\o apresentando vantagens tanto para o c~nte 

(que recebe maior atenção) quanto para a empresa. 

Para saber se uma empresa precísa de downsízíng basta anaJisar 

constantemente a situação financeira e observar seus funcionários {tanto o trabalho 

desempenhado por etes como a reração esfabetecfcfa com os coregas de traba~o e 

principalmente com a supervisão). O Know How é uma característica que poderá 

obrígá-ro a enxugar o quadro ae funcíonáríos, pois com o aumento ae tecnoí°9ia a 

tendência é que a mão de obra operacional torne-se supérflua. 

Z. f. f arncflaço na Pirãmfcfe empresarial 

O lncha_ço bumcrático_émais_comum nas empresas-Cio_que parece A cai isa 

maís persistente para a existéncía dos níveís em excesso áe pessoar esfá na polJtica 

de recurso;; bumanos__empre_gada_por m11itas empresas. 

As conseqüencfas destrutivas cfos cortes gerais e profuncfos, fgnoranqo o 

aspecto psicológico; _a criação _rte ambientes corporativos ~_são adversos_aos 

riscos e que têm meáo áas íilovaçoes, esses prooremas que não são quantifltá,veis, 

podem fazer _com ~muiías_empresasretor.nem_ao marco_zem. 

Z.1=.ZComo permanecer racfona»zada 

a processo de enxugamento para racíonalízar a empresa poáe proquzir 

reduções de -CUStossignificafütos_a_curto pr_az.n, __mas _um Downsizing-SUStentado +ta 

maioria das empresas requer uma reconsideração completa da fógíca que está por 

trás da or~nização de uma !;O_rporação. Re,q_uer .também rfilies rle computadmes .e 

sistemas práticos, à medida que são desenvolvídos. Maís ímportante porém, sã<;> as 

mudanças necessárias na admínístração áos recursasliumanos. vencer as 5ao:eitas 
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existentes ~ntre Jinha e administração_, eotre as _várias divjs__õe~ o__per_acionais _e entre 

a empresa e o mundo externo é fundamentar para manter a empresa racíona~ada 

por um longolempo. 

Renunciar a uma completa auto-suficiêncía pode ser dífícff para aígurias 

empresas, mas será__a únicamaneira de__permaoecerernseduzidas. 

As empresas estão começando a podar suas estruturas demasíadam,nte 

crescidas, ,,as táticas adotadas-São: estratégia _de aposentadmia antecipada_e .--de 

transferência de pessoal para eíímínar níveís admínístrativos. Contudo, sem uma 

função de fiscalização efjciente, as__empres.as enxutas_ser_ão ap_enas umJenômeno 

tran$iiório. 

Aquelas empresas que enxugam com planejamento, ao mesmo tempo que 

reagem as pressões _imediatas,-..estão~__preparando_para _os desafios lutums, não 

esquecendo os funcibnãríos com os quais poderão contar para vencer e~ses 
1 

desafios. 

2.1.3 Achatando a PirâJTiide 

Voltando à época em que os memorandos precisavam ser assinados por 

vários níveis bJerár.quico~_, fazendo do _empreendimento _UJJ)a.brincadeira D _alarme 

para o fato de que o número de gerentes de nível médío em muítas empresas estava 

crescendo . .três _a q1 iatro vezes.Jllais rápido__cto q11e as vendas..de.suas__empresas, _a 

preocupação era bem fundamentada. 

Ao contrário, a afenção esfâ sencfo votfacfa para a minimização era est~tura 

gerencial ~_e _o presidente ..da _empr_esa _e D cliente, _os _objetivos _almejadas são 

semelhantes em todas as empresas: tomadas de decisões maís rápidas, 

conscienti~ação mais_ágil .das necessidades Jio. mercado _e ...das. manobras -do 

concorrente, e menores custos. Atguns sentem-se aptos, pela primeira vez, a fpzer 

realmente _o _seu trabalho, _pois, finalmente, .estão _no _contrnle ..àe--SllaS _pr-6prias 

operações. 

As empresas parecem ter dificuldades crônicas para gerencíar os 

departamentos, não .conseguindo manter _a c.0ofusão _burn.crMica fo.ra .de suas 

estruturas administrativas e fazer com que os arranjos em matriz funcíonem. 
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Mas como muitos-SUhordinados sabem,_urn__cb_e!e-Dão_precisa_usar iodo -0 seu 

tempo gerencíando. Uma anârise feita quantífica o tempo gasto acfministrandç ps 

subordinadps-1:1iretos ..aas pessoas-4LJB-Se reportam a eles,-hem_como_o ternpo_gast.o 

nas tarefas de contribuições mdívíduais._ 

Esta última situação _põe___ern _dú.vlda __a capacidade-dos -5.UhorJiinados _e .do 

própno gerenfe de cfefermínar quar ê rearmenfe sua tarefa, a ícfentifrcaçã~ de 

oportunidapes para red11zir _oJlÚffiero-1ie postos-1ie gerência--é_o objetivo_pdncipal 

dessas anáVses. 

rnáependente áa causa, estes cargos quase sempre sígnífícam qu~ as 

empresas ~sião pagando saládos de _gereote_para trabalho que não é__gereocial, às 

vezes, isso é resultado de um enxugamento anterior, que eliminou vários cargos 

sem levar ,ern.consideração_oJrnpacto_em_relação_aos chefes. Ared11ção-1io--Uúmer-0 

de pessoas sem modífícar a estrutura organízacíonar pode economizar dínfleiro a 

curto prazo, mas não necessariamente melhorará _a eficiência de illlla_empre__sa, esía 

é uma liçao que muitas empresas fá aprender~m. 
Tendo em )lista n_grandeJnteresse_que rn11itas_empr-esaslêm-em operar _com 

uma admínístração enxuta, é ímpoctanfe demonsfrar a pas&õHídàcfe cf e pol,ICOS 

níveis organizacionais. Uma estrutura organizacional demasiadamente magr_a 1§ -1lm 

problema que tem importunado também vár~as empresas, incíuíhdo afgumas das 

mais admiradas_pnr _suaJnmtação administrativa. 

Achatar a pirâmide significa reduzk o número total de gerentes e ampliar o 

controle dos restantes, comjsto, cada um dos gerentes restantes deve supervisjonar 

mais pessoas do que antes. 

Parece razoável também que, quanto maior a tempo em que o ger~nte 

permanecer nc>-.car_go,_mais possibilidade_fileJem_de desenvobrer métodos para lidar 

com0-alcance do confrore. 
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2.2 Custon)ef Re1ationsbip ManagementfCRM) 

2.2.1 Deftriição 

P-<Xie-se dizer que CRM é a Infra-estrutura para Implementar-se a fifosofir de 

Marketing çie Lelacionamento rn _os clientes. Se_._g• mdo Dr. JZOKAS--!2002J~ -CRM 

pode ser definido como: "Um processo de valorização ampITado por TL, que 

identifica, desemrohte,)ntegra _e loca_as -llárlas competências J:ie JJJ1la _empresa na 

"voz" do cuenfe a flm cfe entregar varar superior no K>ngo prazo, com rucrativi~ade, 

para segmentos bem identificados J:ie clientes -9Xistentes__e_potenciais". 

como: 

GOlDENBERG (20G2J, presídenfe áa C-onsulforia FSM rnc., · áeflne GRM 

U-ma aproxfmaçâo compreensiva que prove coordenação integrada entre VE?pdas, 
atendimento po clíente_, Marketing, sqporte .e nutras tu nções rle inter4ção .corno.n~iente. O 
CRMTntegra pessoas, processos e fecnoíogla para maximizar reracionamenfoscom toçlos os 
clientes, inclµiruio ~ clientes ~imico% __,participantes4Jo ~_ae distrjb11ição,1:liecles 
fritemos e tomecedo.res. ffCRf\ltaumenta a a~avancagam da lnt~rnet. 

Para NEWFU-!2000..,~: 

O se_gredo do sucesso do CRWr conslsfe em identificar o que e gue cria vaíor_para o 
cliente e ofer;SGer.Jlaes.precisameme'°.q11e-deseja.m.~.Jimit.e • .selá~sfazer.dJ.S.de.seJos 
fndivfduafs de cada um. M:as, como diferentes crientes têm diferentes conceitos de vat9r, há 
<l ue tentar iqentificar ~emas ..de mercado ~.J'..aracterísticas idênticas .e ..conceitos 
sernethqntes. 

Porfím, segundo o GARTJ\IffiGROOfT{LOOf, p.44): 

CRM é uma estrat$,g.ia de nruJócio v.0.ttada .ao...entendimento a à antecipação das 
necessidades dos clientes atuais e potenciais de uma empresa. Do ponto de vista 
tecnológico, CRM .envolve capíur.ar o.s dados do cliente ao longo .de Joda .a empresa, 
consolidar todos os dados capturados fntema e externamente em um banco de c;tados 
central, analisar os dados consolidados, distribuir os resultados dessa anáUse .aos váriQS 
pontos de contato com o cliente e usar essa informação ao interagir com o cliente atrav~s de 
qualquer ponío.de.contato.com.a empresa. 

Conforme contexto <festa cfefíniçao, pode-se concruir que CRPílrtem a ver com 

a captura, processamenta_, análise _e ..distribuição de dado.s {.o _que .não...ocornLnos 

s•stemas tradicionais). O díente agora é o centro ao modelo de dados cfa empr~a. 

Os sistemas .tradiciaoals ~-São conr.ehidos.ao.J:edor~.,,processos 

ou de produtos e o cliente é meramente "um mal necessário". Nos sistemas e 
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processos;QUe-8áoconcebidosJendo~~.Dr~,.D.~.cé.D~ .elo.dos 

os relatórios e consultas têm o cliente como "porta de entrada". 

Assim, CRM retere..se.~ AJm----COor...P.Jto _mais_~ JIDde .cada .=Cliente .,é 

dístínto, diferente e deve ser tratado desta maneira. 

Já do ponto de ÃÚSíadias $istP,.mas,..LRM .A~=-integração~ módulos-de 

automatização cfe vencfas, gerencía cfe vencfas, fere-marketing e rerevendas, sei;viço 

de atendimento .e suporte .ao cüente ~i _a11tornação ÁÍe ..All_arketing, ~ 

para informações gerencíaís, Web e Comércio eretrõnieo._ 

Não se pode A'iq' 1ecer ='1a interação ..,,de todas -essas . aplicações~ ~ 

sísfemas de Enterprfse Resource Prannlng (ERPJ ou com os sistemas transaclo~ais, 

também chamados .de.sistemas-Ge--b-ack.cGftire. P---GrtaRto,Jaz-se~~ 

que afncfa não exísfem sofüçOes cfe sísfemas capazes cfe suporfar focfa~ as 

funcionalid,ades que_um--SistemaERP.1Lum sistema.ÀÍe CRM-devam~. -Oe 

forma compretamente lntegracfa, o que necessariamente faz com que as empífsas 

tenham que passar .pela questãoÃia.illtegração~~~Djetos. 

Z.Z.ZPifncfpals Fomececfores cfe S-otuções em yRM 

2.2.2.1 Piyotal Cor.pmatjen 

A Pívotar Corporafü:m tem suas soruçoes vendícfas em 30 países e com pma 

base muntjjaJ ne mais..de 1000-ciie.ntas ,~ .=emprESasJraQicionais~.setGf 

púbnco e privado, arêm cfe empresas cfa nova economia_ A soíução cfa Plvotarp°issui 

um amplo ~nto.!ie~~ .llenda-oQ11iada='Ulline, Or..ientação~Jo~, 

Self service 24XT, Cafáíogo onrrne, PreviSão de vencfas, P-ersonarrzação, anáITse de 

dados, ~ciarnento .='1e _campanhas J:ie Marketigg, l~ dmltli~. 

Resolução áe chamados de serviÇo, Gerencfamenfo áe pedidos, Gerenciament? de 

conteúdo, ~me.graçãG EAL, ~ 4gitais ~ ~menta 40 ~es --e 

propostas. 
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2.2.2.2 Clarify 

A Clarify lnc. foi fundada em 1990, na Califórnia. Desde então, tem 

experimentado _um cr_escimen!o ~~ mantém-esccitórios na Furí>pa, Amér~ 

do Sut Ásia fr no Oriente Médio. É a segunda maior empresa provedora de solu__ções 

CR~ íntegrando vencfas, IVrarK:etíng e cusfomer service, aíém cfa fecnoíog9 de 

Internet. Eatá_em fase_cte implantação-110 Brasil por meio _ris _um _representante. 

2.2.2.3 Vantive Corpor51tion 

A Vantive Corporatíon foi funcfada em 1.SSCf, na Calífórnía, e comercíaITZ_pu a 

primeira s9J11ção de LRM ~ t992._Esiá_pc:eseníe _em J 4 países~ ~DSSUi mais~ 

950-cilenfes. Atua no Btasirpor Intermédio ae um represenwnte. 

2.2.2.4 SieJIBI Systems 

Síeoef Systems fnc., foí funcfacfa em 1.~. comercíalízou a prímeíra so~ção 

de CRM em 1.995. Está~ JlCS -PrJl'lcipais ~ÂÍO ~mur:ido, _sendo Jíder -Oe 

mercado em soff.Wares de gerenciamento ae cnenfes, apesar ae ser a mais rece~te a 

entrar no Jnercado~ P~ .JlO Br..asil Alllla estmtura -Pffipria .Jie -Vandas, _supocte -e 

treinamento. É a terceira maior empresa em softwares aplicativos do mundo, ~ndo 

que a primeira é a 51\P--e a ~egunda e- aúracle. 

2.2.3 A Importância do CRM 

O crescímenfü e a quattóa<fe cfa receifa são os oójetivos óas organízaçois e, 

por isso, hoje CRM _é n::iais ~~~.nunca Be -nev.e_ser -i-ncorpor~do -à 

visão da organização. 

A seguir, alguns dados de uma pesquisa realizada em outubro de 1998 rela 

Andersen ConsuJting ~ ~ -f~.YJsia Ibe Economis! com .mais ne2DD -exec11tiYDS de 

empresas de diversas áreas. Os dados falam por si mesmos e ilustram o porqu~ de 

tanta movimentação ao redor do te.ma C-RM 
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FIGURA 02 - ESTATÍSTICA DE EMPRESAS ORGANIZADAS POR TIPO DE 

CLIENTE 

Existe uma iendência dara .da migração do 1D_co _em .produtas_para ~ 1.oco-em 

clientes. Cada vez maís as empresas se organízam em função áos váríos tipos de 
J 

clientes qµe ~ssuem. Essa _or~ção _p.ermjte _a _njie.renciação _Qos -elientes 

primeiramente pelas necessidades dos vários tipos de clientes e depois por ~uas 

necessidaqes individuais. 

FIGURA 03 - ESTATÍSTICA DE EMPRESAS QUE ACOMPANHAM A 

LUCRATIV)DADEDOS-CUENl'.ES 

Outro fator _que_as e.mpr~sas_dey_em corisiderariLQ.Ue--D acompanhamento-da 

lucratividade dos clientes é fundamental para o estabelecimento de estratégias de 

diferenciação.. 
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FIGURA 04 - ESTATÍSTICA DOS EXECUTIVOS QUE ESPERAM A ALTA 

l.NTEGHAÇÃO _ENTRE AS-ÁREAS DE TLEDEl~EGô~IOS 

Talvez o dado JDai.s__revalador _seja__a JaXpectatiY_a_de_aJta integração_entr_e-as 

áreas de negócios (Marketing, vendas efc. r com a ãrea de tecnofõgfa cfe ihfõrm~ção 

(TI). Sem ,.cfflvida, _é impossiv_eJ JmpJementar DS --Sistemas .de -LRM __sem _essa 

íntegração: ~ssas áreas, no passacfo, eram quase írlímígas, com rar dívergencia de 

propósitos. -l:k>je, ..nas __empresas .Jllais -Campetifü1.as, -Cada ll8Z mais se w __a 

preocupação da área áe Tr em ser um meib para realização cfos oõJetivos de 

negócio da .empresa. 

As empresas, mesmo quando ínvestínáo em fecnología que lfies perrl\itiria 

conhecer _seus -Clientes a lif_ar proveito ..c:üss.o, ainda -não _perceberam _que 

investimentos iSolaaos, sem perspectiva ae integração, não levam a resu~dos 

significativps.Jsso_por.quejmpedem..a viabilização..de...uma~racterJstica..ess.enciaLda 

filosofía áe 11.Jarketíng one fo one: ter uma vísao urnca do clíente e agir de acprdo 

com as nepassidades--manifestadas...por -ele. 

2.2ATmptemenfandõ sistemas cfe FRM 

Quando se trata de implementar sistemas de CRM, geralmente as empiysas 

esbarram em ..um mesmo._ponto: focalizam excessivamente-a -tecnologia_e..ap.ticações 

em detrimento ao ci~nte. 

O-rato é que, o que esfá ao reáor da maioria cfos projetos cfe CRM;" pou~ tem 

a ver com o cliente A -empresa sempre está .prenc• •parla, inicialmente, .em _r.eduziC 
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seus custo,S. _Naturalmente, _os benefícios-4a empresa -devem__ser analisa-dos, mas 

não se poàe perder o foco nas vantagens para o cliente, pois, como conseqü~,ncia 

delas, virão_osJJenefícias_para_a organização. 

Alguns benefícios que podem ser oferecidos aos clientes são: aces~o a 

informaçõefo _cte melhor _qualidade.,_ facilidade -.de mpra -..e J:ie__comunicaçã-0 ..mm .oB 

empresa, economia de tempo e àe dínneiro, efimfnaçâo de soricirações ae dçldos 
1 

redundantes _etc. Em suma,_oheneficio k-4lle__seja_mais fáciLfazer negócios...com 

determinada empresa. 

A implementação dos projetos de CRIVí áeve ter como Ílnfta-mestra a 

mudança nos .processos _que .eruwbtem o __cJienta, _oiJ .,Se_ja, ver a __empresa ~m DS 

olhos críticos dos melhores clientes. Sem isso, não se está impíantando CR!Vf, Si sim 

mais um p9CQie .de softwar-e. 

2.2.5Uffícurcfades P-revlsíveís na ímplementaçao áe Slsfemas de CRM_ 

O projeto de CRM é, _por rlefintç.ão, um_,proje.to cor_por_afüm, _que .envobt.e todas 

as áreas da empresa, embora gerarmente comece em uma área específica e seja 

desenvolvi$iQ .em .etapas. 

Um dos principais problemas em projetos de CRM é a farta de compro"'iisso 

da alta direç.ão -da .empresa ~RM cConslste em .uma .now fonna de YN 13 ir.atar o 

clíente e, portanto, tem maís a ver com a mudança de culfura do que co,m a 

implementação .d.e .um _l]ffi{_o~_AAlia_Admjnistração...da_empr~AeYe~ 

comprometida desde as fases ínícíaís, para garantír o rumo áo profefo e o total 

envolvimento .de todos ns nht.eis _ger.eJlciais _e ..operacionais. 

Embora muitas áreas não participem diretamente da iniciativa de 

implementa~ .do .CRM, _o -ilf~, -1Dais -~ ~ .mais _íafde, -atinge 1odas as 

pessoas da organiza~.ão. É fundamental que- todas as pessoas aUn_g_idas na 

íniciativa, díreta ou indírefamente, tennam compfetO entendímenfo dO processo e. das 

mudanças _organizacionais .inevltáv.eis __e que .os impactas .em nlda 2rea sejam 

analisados profundamente. Neste ponto, outro grande desafio refere-se ao 

envolvimel)to de inúmeras -pessoas .1ie cuUm-as -B .cpropósitos ..diferentes, .que, 

idealmente, devem ter os mesmos objetivos. 
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Por envohLeL..a relação _con:LD d-iente, muitas ~ _a__árfilLde Market~ng -é 

considerada o ponto de orígem da ínícíatíva. Apesar de exercer fundamrntal 

importância, __a _empresa __não _dfill~ .. deixar_ apP..nas _à ~ -.de -.Market-ing lo.da _a 

responsabílicfacfe cfo profefé> de CRl'Vr ESte cosfuma ser um cfos mofiVos de fFac~sso 

do projeto, 

Outro erro comum para a ímplemenfação cfe um projeto cfe CR1Vf e acreditar 

que a escplba ..da tecnoJog-ia _.J:1e software cBiDU hardware -92f.antirá ...D sucesso no 

sistema. CRIVf envorve focfa uma fifosofla cfe traoalfto e, neste caso, a fecno\ogia, 

apesar de tundameotal, caminha.paralelan:tP.JJte..aos.nlajefüt.os .do negócio. 

A resístêncía da curtura organíZacíonar cfas empresas e oufra causf de 

fracasso na jmplantação .de ..sistemas tecnológicos ..corno .o CRM_ Jss.o ~.ade .ser 

evitado se f\ouver um processo de arinhamenfo e transição, para que fados esnrjam 

envolvidos..e..se__comprometam..com.D _prncesso. 

Tundo em vísta que a área cfe veneras é um cfos canais maiS Importantes de 

contato com ..!>-cliente, é _necessár.i<Lque haja JLpleno .cemmlvimerllo _ela equipe de 

vendas, bem como sua automatização, visando a implementação era sisfem~ de 

CRM. O ~ma deve .estar iotalmente~ .aos objetivos .estr.atégicos .da 

empresa, pois, se ísso não· ocorrer, as ímpremenfações tendem a serem ponfufis e 

perdem pri.pridade.para.a .empresa. 

A fase cre tesfe-pilofo fem por finandade vandar a interface com o usuáriq e a 

funcionalitjade .geral do.sistema. 0-teste-lJe.vce .ser .real .e .envobter .os clientes em-um 

ambiente controrac:ro. A. partír c:fo reedóacR dos usuaribs, o sistema deve ser afüstado 

e somente .dev.e ser colocado ~ -Produção 411ando ..a-ÍU!'lcionalidade ..satisfjzer as 

expectativas da área e dos usu~rios. 

Pfanefamento éfunc:famentarem qualquer trpo de desenvolVlmento de pr?jeto 

e muito mais em sistema ..de .CRM, lomando-,se., Jnciusive, .um __ponto ..crííico, .que 

requer séría análíse. Oütra questao lmporfanfe é a adequada arocaçao c:fe recursos e 

pessoas, t;>em .como a realização .Jie _tr.einaJllenías ..com .a eq11ipe .envalvlda e .D 

suporte oferecido ao clíente, possibílitàncfo a contrnuidade c:fo profefo, arem de 

funcíonar coroo excerente cana[dareftaalímenfàção 
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2.2.6 CRM Operacional, Galabarafuto .e AnaJilico 

Segundo ROGERS GROW Drr ~Asrt ANU PEPPERS (ZOfff, p.5q), o 

processo d,e CRM _pode-Ser -analisa.do a4}8rtir cdeArês__estratégias. 

A prímeira refere-se ao CR!Ví cfiamado operacíonal, que envo!Ve apen~s a 

automação rle aspectos op.er_acinnais .da empresa, _corno _por exemplo, sistema ne 
Carr center e de automação áe vendas, arem áe confemplar a ínfegraçao cfo pack 

office e do mobile ou vktual~ffice. 

A próxima, denomínada CR!Ví C-oraoorafüto, engloba foáos os ponto& de 
i 

contato com D cJjente, Dnde DCOffB_ajnteração~.e_ete _e_a empr.esa Os diversos 

canaís de :confafo cfevem esfar preparaáos nao apenas para permiffr essa ínfer~ção, 

como também _par-a garantir D fluxo adequado -Lios dados resultantes~~ -.0 

restante da organíz9ção. 

FínaITzando, o CRM- anarttico pocfe ser consicferacfo a fonte de toça a 

inteligência do _pr-0cesso. Sua finalidade-é _ajustaras-8Stratégias-de diferenciação---Cie 

clientes e acompanhar seus hábífos, no ínf uifo de ícfentifícar suas necessícfades e os 

eventos que_pDSSam ocorr.er na vlda--de--eadéu.im~. Iodas-essas-IDedidas ~ 

tomar mais fácil e conveniente, para os merhores cHentes, a reração com a emPíesa, 

buscando ~satisfação-e -fidelidade. 

As ferramentas analílícas também iaenfrflcam os clíenfes de menor varar para 

a empres;:;i e, _atrav~s -do lratamento -d.ifP__renciado, _pode~ --eonseguir uma redi 1ção 

significativa cfos custos de atendimento a esses clientes. Essas ferramentas, ~orno 

data mining e relatórios anaHticos, nmrem ler:, -Preferencialmente,~ ionte--ilnica 

de dados o Data Wareflouse (DWHJ, o quar consísfe em uma oase cfe d~dos 

históricos ~integrados, objetiltando..J} fumecimento -de _uma lli.sãocÚlliCa, orientadaca 

assuntos, dos cfacfos cfa empresa. 0-uancfo a empresa afncfa não díspõe d~ tal 

tecnologia, pm11a\lelmenie~ --dados _.isolados, porém, -de algIJmaJ.oona, -B1es 

deverão ser íntegrados. 

De modo gerar; como nos sísfemas traátcíonaíS, os sísfemas de CRM cfevem 

vislumbrar apJicações analíticas, uma wz _que são mas~ Yerliadeiras 1Dntes rle 

ínformaçoes que proporcionarão vanfagem competitiva. 
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2.2.7 Call Center 
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O conceito de Call Center refere-se, basicamente, à um sistema copi a 

funciona 1 idade _de fazer _e r..eceher Jigaçõe.s_.telef.ô.nicas_fH..e.passá::-las_aos_atendeníes 

ou mesmo resolver situações através áe atendimento eletrõnico._ 

Representa um do.s .. pr:incipais .. pontos .de contato da .empresa com ...seus 

clfentes, porém, na maíoría delas, ele ainda é vísto como um simples mecanismo de 

atendimento ao cliente {SAC) ouaioda como.umaíerr~menta .de te.lev.endas. 

Os sistemas de Call center mais modernos são constituídos com bases nas 

últimas tecnologias disponív .. e.is~ O pr-épr:io sistema disca .à um -Cliente -e, 

automaticamente, um computador mostra quem é o clfente e tocfo seu flístórico com 

a empresa. 

No Brasil , o Carr center é utilizacfo sem critérios, uma vez que, na maíori~ dos 

contatos, a empresa tenta v..ender seus _pr:o.dutos .ou ;ainda .cobrar .pagamentos 

atrasados. A empresa remunera os atendentes pefa quantídacfe de produtos 
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vendidos, o que faz com .queele..passe_aJigar ..o maior númern ne vezes possív~, 

líganáo em horas ínoportunas e nao respeífanáo a prfvacíáaáe áo clíenfe. TàmB~m é 

imprescindível que .a empresa Àilitenba c8 permissão -do cliente _para .!azer ...as 

lfga~ões. 

A maíbría áas empresas nao reva em consRferaçao que, no momenfo em que 

o cliente rnanteve.contatomm .o.CalLcenter,.ete iniciouc8inter.ação...com.a empresa, 

seja para ofüer uma ínfõrmação ou para ter um probíema resotvido. E~sas 

oportunidades são jmportanies !ambém ~.a 2 .coJeía .de jnfnrmaçõ.es .a r,.espelto 

desse cliE?nte. 

f\fa realfdacfe, o caráfer esfratégíco do Garr center nem sempre é cfevícfa~ente 

valorizado e _poucas empr..esas .aualiam _suas _implicações ._para_.a~ítica interna ..da 

organfz~ção. 

Também nos processos que envolvem Garr center a miSsão, a vísã0i, os 

valores da organização ._e .sua .poJitica -de qualidade -devem ser -Cliaciamet:lte 

praticadas1 pois essas práticas refretem o sucesso áe um profeta áe Garr center, seja 

para realiz,ar uma .oper.ação ne yifildas j)U .par,a ~!reitar .o r..elacio.namenio .ceom os 

clientes. 

Mantendo o foco no produto e não no cliente, as empresas perd~m a 

oportunidade de conhecer .m.elbor -SeUS clientes. Por .outr..o lado, .se .o CaJJ . .center 

estiver focacfo no cfienfe as formas cfe medfr o cfesempenflo cfos atenctenfes pa~sam 

a variar de acordo com .cada .cliente. Para os melhor.es .clientes, é lmportante .medJr.a 

eficácía no áesenvolVírnenfo cfa relàçao cfe aprendíZacfo, conhecendo o clfente ~ada 

vez mais ~ personalizando .os.aspectos .da relação .com eles. 

Tocfavf a, não se pode esquecer que o Ga.Ir cenfer é somenfe um dos poptos 

de contato .do cliente com .a orgaruz.ação _e .que .a .integração .da .ampr.esa .como .um 

todo é funcfamentar para que se consiga construir uma vísão úníCa do crirnte. 

2.2.8 Automatização .da Força .de Van.da 

O termo aufomatízação de vendas fem sido ampramenfe utilfzacfo, em~ora 

não seja exato. Autfüzação .de.tecooloQjae.de sistemas.não ''automatiza" .asv..eru:ias 

ou os vendedores. Essa ufllíZaçao pocfe sím automatizar aígumas etapas do 
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processo de vendas e com isso forçar a. discjplina _na adesão aos t>rncessos 

definidos pela empresa. 

Várias empresas ímpfementam sístemas de automação áe vendas cqm a 

expectativ;:i de obter retornos .em curto praz.o ..mas sem que -haja .um -Pf-OCesso 

deflnicfo a área. O-esta forma, sem uma definição crara do processo, ~erá 
1 

praticamente jmpossíveLa implantação .com .sucesso .da Automatização-da Eor.ça..de 

Vel)das. 

P-or outro lado, quanoo ímptemenfac:fo c:fe fõrma ac:fequada, o sístema reduz a 

duração dos cicJos !los ~mcessos relacionados com o cliente~ o .despenUcio, 

príncípafmente de tempo, e agrega valbr ã refação com criente. Arem dís10, a 

organização .passa a .ter .uma visão meJhor !io cCliente, _passando .a .tomar _parte .ria 

relação com eJe. Antes o dono da refação era o venáeder. 

Por um lado, essa mudança é .benéfica para...a...empresa que agora controla 

melllor a refação e, portanto, está apfa a construir o flísfórico do clfenfe. F7ôrém, J?Ode 

ser prejudicial a partir do momento em que o vendedor passa .a .enxer'9Br .as 

mudanças como ameaças, como se os cfíentes estivessem senoo ''foubac:fos'" dele. 

Inclusive, essa é a principal .causa de falhas .dos_prDjetos .de automação de vendas. 

Deve-se conscientizar o vendedor de que o sistema não será usado cqntra 

ele e que na realidade .ele cpode henefmr-.se da JJtiliza~o .do mesmo. ~m .a 

utilízação c:fo sistema, o venc:fec:for poáe afenáer seu clfente de fürma personafíz~a e 

com mais ,qualidade, tendo acesso ~ iruia história !la _r.eJação 1:la empr.esa com _o 

clíente. Isso vru ajudar o venc:fec:for a cumprif seus ofijetívos e aínc:fa proporcibn~rá a 

empresa ~conhecer melhor ..seus clientes. _Qbviamente,...além-.dejnfo.anar!µJe não 

vai usar o sistema contra os vendedores, a empresa não deve fa~ê-lo. 

Há vários pacotes ílis.ponivejsnDmercado~~funciooalidarles.sãollasianie 

semelhantes. Do ponto de vísta tecnofógíco, o maíor desafío, novamenfe, é a 

integraçãq com os demaisslstemas.da.empresa. 

Normafmente, o sísfema c:fe automação c:fe veneras c:feve contemplar 

funcionalidades como .contmle 1ie ~eíliílas, ~Aocia .de ro.ntatns, .gerador .!le 

propostas e configurações áe proáufos, previSãb de vendas, píanefamenfq de 

visitas, reJatórios de .despesas, ~uiivldade _,pessoal e funcio~lidade ..ger.al de 

vendas, gerência de ferrif6río, gerencia de contas. Gerência áe cotizações e de 
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contratos, gerência -de wndas ~ _equipe, _processamento e. acompanhamenío .-Oe 

pedidos, sistema de enciclopédia de Marketing (folhetos eletrônicos), gerência de 

leads, ferr~entas de JWxo .de trabalhou-e outrns. cE.m -SUma, o sistema -deve -CObrir 

todas as fases do processo de vendas e também é funcfamentar a conexão do cçm o 

sistema de suporte ao clienteTronrariça .e expedição. 

2.2.9 CRrvr na Web 

A We'ó trouxe mucfanças em tocfas as áreas <fe negócios. A utílfzação ~ um 

meio tão porleroso e que _está sempr_e (ou 4Ua5e sempre) .disponíYeL .causou ~a 

revolução na maneira cfe se oófer acesso à ínfürmação e reallzar negócios._ 

Por ser bidirecionaJ.elotalmente Jnterafüta, a Web .permiten-desenvolvimento 

de sítes que podem ser personallzados de acordo com os gostos e preferenci9s de 

cada um dos visitantes. É um meio perfeito para o desenvolvimenJo e 

rmpte111e11tação de-estratégias i1ítegradas-cte-eRM. 

A disseminação-de_sitesdeméf_cio_eJetrimicoíez_com que muitas empresas 

se apressassem e rapídamenfe df sponíóITiZassem serviços e procfüfos vía We'Q, 

Entretanto, a rMioria -destes -Sites for~ ~nv.ol\lkios ..sem rumílum 

píanefamenfo e sem Integração com os outros sistemas cfa empresa. O-esta forma, 

como não existe integração .na J:iados, D cliente muitas vezes sente,,.se como -Se 

estívesse fícfando com empresas diferentes, cfépencfencfo do melo que utilfza para 

contatar a ~mpresa. Do _ponto ne Mista iecno1óg.ico, essalruegr~ção ~ .filldos~ JJm 

grande cresafio para as organiZa§ões. 

Ao se conceber um site de comércio elefrõníCo, a empresa cfeve fer em rornte 

que, na re.alidade, está.abrindo _um 1m:te ranaJ _.para_a cr.iação .e c0 Jiesenvohtjmento 

de relações com os cllentes. P-or esfa razao muitas crestas ínícíatívas estão s~ndo 

chamadas de e-CRM. Porém, _a Jmplementação ne .um süe não se Iestrjnge à 

sjmples inclusão do número de teíefone ou Fax cfa empresa. Deve ser críacfa uma 

nova forma de relacionar-se e de aprender com os ~entes. 

Os pontos maís importantes para o cfesenvolVímento ou melhoramento cfE1 site 

cfe comerciCLeletrônfco competifüw são-
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a) A empresa J:ielle ler -Claro _que as relações baseiam-se_em confiança-e !iev€ 

deixar 'isso expíícíto aos seus críentes na fõrma de sua porrtíca de prívac19ade. 

O cliente deve asseg1 irar .,se _que ._as filfar.maçães Jomecidas _somente .serão 

utiJizadas para seu próprio benefícf o. A empresa deve sempre expfo~r os 

motivos e justificara .criaçãocfia relação .com...seus cijentes, .deíalhandommo 

as informações fõrnecfdas serao utírfzadas e quais oenefíciOs frarão aos 

mesmos; 

b} P-rererencfafmente, a empresa deve organizar seu sífe por necess«fad~s do 

cliente e não .pelos _produtos _que nferc6ce. Esta medida .permite .que os 

usuários encontrem rapídamente o que áesefam e fenflam o°fi1rtas 

consistentes .com .seus inter.esses .e não mm os inter.esses .de llenda na 
empresa; 

c) Na medida do possível, a empresa deve ímpíementar os chamados ~ites 

personalizados, OS .quajs .permü.em .que -OS .clientes ienbam J;Gnír-Ole SGbr.e-0 a 

atuarização de cfados pessoais, confeúdo, escarna de assunfos cfe maior 

interesse, entre -0utros; 

d) As empresas devem incentivar a permanência dos díentes em seus site~ e a 

melhor forma de fazerjsso cé--Obsentar .seu compodamento,...suas transações .e 

interações enquanto estão conecfacfos. Assim, as necessiaacfes cfos cri~.ntes 

poderão ser antecipadas e a .empresapoder.áapr.esentar mer:tas,.jnf.ormações 

e recomendações personalí~das. 

Assrrn, como parte íntegranfe do processo áe ~ as empresas devem 

iniciar a il)1plementação e/.Du r.ellisão ...de seus Web sites_ D Jlbjefüw é .agregar 

funcionalidades que permitam começar a estabelecer um relacionamento com o 

consumidor e que, no futuro, permitirAo.aJnte.gração-dos.pontos1ie.contato. 

2.2.1 O Integração do Sistema de CRM com os outros Sísfemas da Em~esa 

Embora o pRM não seja um .conceito tecnoJógico, apóia...,se, .de for.ma .intensa, 

em sistemas de ínformaçao, afínaf, a frrformação é füncfamentar em uma empresa 

que se proponba a desenvolvê-lo 
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Do pontQ . de ~ !ie implementação,. .o wande !iesafio _tecnológico é a 

integração-de dados entre os sístemas de CRIV'í e os sístemas de ERP; ou sistemas 

legados. Os modelos .de dados -das --5istemas transacionais _são muitas .vezes 

defíníáos tendo em vísta as fransações e nao consideram o cffenfe como ppnto 

central do processo, sendo muitas :vezes similares .entre .diferentes empr.esas_em _um 

mesmo setor da indústría. Aíém disso, esses áadbs podem estar disperso~ em 

vários sist~mas ou simpJesmente não estão disponfateis. 

Já os modelos de daáos para os siSfemas de CRtvr, são muifu diferentes ~ntre 

si para dua_s .empresas .que po!iem ser.., aparentemente, similar.as,~ 4L1BJaz.cam ~ 

a íntegração seja tratada caso a j)aso. 

Naô existindo a perfeita ihfegração áos daáos, é- Impossível fer uma v;isão 

única do cliente, uma vlsão_que_permitaJembrN .aamprBSa--Cie todas as inter.ações-.e 

transações que teve COílJ ele. 

Por essa razão, os sistemas de CR1\7f devem ter acesso tanto aos d~dos 

históricos, .armazenados .adequadamente _em dJ.fll -data warehouse _e também .aos 

dados transacionais. Porém, na maioria das vezes, isso não ocorre e as intert~ces 

são totalmente diferentes _o_u jnexistentes.. P.ortanto., _a jmpJementação .emrolve ..a 

extração de dados desses sísfemas, seguíáa áe uma reordenação e acfequaçá'? ao 

novo modelo de dados,_par.a_postedor..análise. 

2.Z. f f ivructanças OrganiZacíonais e Cülfucais 

A implementação .de .esirc8té.giasJie..Cfil4-11ão.BlarefasimpJes_ PrincipaJmente 

para as empresas que têm foco em produtos e serviços, essa ímpíemenfaçãb erige 

mudanças radicais na maneirn . .de fazer negócios Iodas _as _diversas áreas _e 

departamentos possuem míssões específicas e sua própria viSão cfo cfíenfe. Por 

essa razã9., algumas v.ezes o cliente sente como .se esfü1esse relacionando-se a>m 

várias empresas distintas. 

Tuáas as áreas cfa empresa ínfíuencíam na relação com os clíenfes, por;tanto 

toda a org_anização deve ser envolvida na iniciativa de CRM. Ãreas como vendas, 

Marketing, Call center e suporte são naturalmente vistas como pontos de coliltato 

com o cITente. e por. iSsn..são rapiâameofe .envoívictas ~ .outras, _como .expedição. 
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cobrança ~ --manufatura normalmente não s.ão _envolvidas, mas ~- igualmente 

importantes. O envolvimento deve existir na empresa como um todo, sem exceções. 

O fator humanolem .. papeliundameniaLno.sucesso!ie estratégias..deCRMna 

empresa. Assim, a empresa deve ajudar seus funcionários a enxergar o valor das 

mudanças nas novas soh 1ções lia. CRM_ A Alta Dir-eção _precisa ..reapr.eS811tar ..as 

informações de tal forma que envolva as pessoas, que as faça desejarem utiliz;ar o 

novo sistema. D pessoal .da .área _de iecnolagla ..da .empresa ~.acisa .estar ..mais 

voltado para os negócios, pois, quanto mais o compreenderem, mais poderão ajudar 

a empresa. 

A organização, no decurso de sua transformação para atuar com o (fRM, 

provavelmente .enfr.enfaráírês _grmldes obstáculos~ 

a) Resistência organi2iada; 

b} Aprendizagem.Jenta; 

c) Esquecimento r~ido. 

ESsas diflcufcfaaes serão superadas mais rapiefamenfe se a empresa p~ssui 

um conjunto de idéias norteador.as, art.ic11ladas por ~dos .. oo4IBffü~-paraa 

função, com infra-estrutura de T.r. apoiada na estrategfa cfe ~ ãesenvorv1a e 

implantada. 

Põrfanfo, eviCfenfemenfe, a área de Recursos Humanos ou de ~est~ de 

Pessoas, tem-Uma .enorme.importância..naste_pmcesso. Ds funcionários..de.vem ser 

incentivados (e ate mesmo oonífiCadosJ a desenvorver os clientes cfe maior yalor 

potencial e manter os clientes-"'e-2ilo llalor _para..2.empresa. Provav-elmente,Jsso 

lmplícarã em uma mudança de cargos e salârios. Porém, de nacfa varerá t~o o 

esforço empr.eendido, se _ar.em• 1ner-ação..mntinuarieru:lo-por baseÁ)-cwnpr:imento-!le 

quota de venda de produtos. ESsa atitude somente incentivara o funcionário a 

pensar ca98 vez mais .em termos .de produtosc0 cada viaz menos nos clientes. -Outra 

· questão Importante refere-se ao aaequacfo recrutamento de pessoal, buscando 
i 

profission~!s or:ientados-àli-losofiac.Cie -trabalbo4LJe-O CRM -exige. 

Desta forma, toma-se índfspensáVeíreestruturar a empresa com o oojetívo de 

obter uma.~isã!LúniCà..m.:ciiàDfiLii:>dáa~0fzaçao,ciav-e estaq>moct1padahlma 
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coleta e com o armazenarrtentuadeq_uado dos dados oo -cliente, -Visando conhecer 

melhor cada um deles. Isso pode afetar íncfusíve a área de proáuçao, que prec~sará 

ser flexíveJ o sufícieníe_par_a aceitar as _especificações__personalizadas_de_prorlutos 

resulfantes c:fas exígencías, recramações ou sugestões dos erre~ 

Neste contexto, trAs _pontos _podem _ser analisados, buscando garantir _as 

necessarías mudanças culfuraís para a ímprementaçao do CRNr~nas empresas. São 

eles: 

aJ Bfucação: garantir a focfos o enfenc:fimenfo comum soõre o conceito queestá 

por trás do CRM; 

or Cõmunícaçao: utílízar estrategías corretas de comunicação, procu~ndo 
) 

valorizar sempr_e_as iniciativ_as; 

cf IV'ffidança c:fe afífuc:fe: evfc:fencíar, na prática, aos coraooradores, quaís sãp os 

problemas que _a empr_esa vive atualmente _e__como a empresa pretende__ser 

futuramy:mte. 

05sérvando esses aspectos, certamente os objetívos propostos nas 

iniciativas de CRM serão mais facilmente atingidos. 

Z~BUsíness rntelligenc' (81) 

Atualmente o mercado reconhece que um conjunto de competénc~s e 

conhecimentos, bem _geridos _e tratados, _pode Jhe_ render grande _vantagem 

competiffva. Esta é a ic:fêia cfe Business lntemgence: as Informações são coleíf das 

dos sistem,as legados_e integradas de forma organizada_e_estmt11rada dentro de 11ma 

base de dados, orientada para o negócío, e profetaáa para análiSes e consultaS\que 

auxiliam no _processo decisódoJiéLorganização. 

0-conhecímenfo soore o negocio esfá diretamente reracíonac:fô ao sígniffçado 

do dado contido no Banco 1ie _Dados P__ara _o _corpo {Jef-encial _e estratégico da 

organização, estes dados quando transformados em ínformaçãõ possuem um yalor 

inestimáve~pois são as chaves para se obter vantagens competitivas 
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inteligência é o res1!ltado1ie~ processo que mmeça com a coleta de dados 

que são organizados e transformados em informação e depoís de anaITsada e 
1 

contextualizada se transforma em inteligência Essa, _por _sua vez, _quando aplicada li 

processos de decisão geram vantagem competrnva para a organiZaçãa. 

Conhecimento rlo negócio _na ~r~ !ta ~mpetição _global -e J:ias mm1 micações 

on-lfne passou a ser cfiamadb ae Efusiness rntelfígence (BT) ou lhtelígencif de 

Negócios (IN). 

Z.3:"f Benefícios de um sistema fórmaí cfe Büsiness lnteHigfjmCe 

a) Antecippr mudanças no mer~o; 

b) Antecij:>ar ações dos competidores;__ 

c) Desco~r1r novas -OU_poienciais .competidàn~s; 

d} Aprencfer com os sucessos e as falhas cfos outros~ 

e) Conheçer melhor suas~sfa1eisaquisiçõesDU~~rns; 

f} Conflecer novas tecnorogias, produtos ou processos que renham impacJo no 

seu negódo; 

g) Conhecer poUtica, legislação DU JD1Jdanças Iegulamentais ~ue _possam_atetar 

o seu negócio; 

h) Entrar~ nov_osnegócios; 

í) Rever suas proprías práticas de neg~cio; 

j) Auxiliar na jmpJementação _de novas ferramenías gernneiais. 

rr prmcípa! oojetívo de um SiSfema de lnteligéncia de ~egócíos é aprerder 

sobre o ambiente compeiifuto-externo, llisando-0 conhecimento do posicionamentG 

competmvo aa empresa, o que ínipuísíonará mucfanças internas e facilitará cfeci~ões 

estratégic~. 

Büsmess rntelrígence, ou lntelígéncía nos Negócios, é a utilízaçao de uma 

série de ferrarnenias+l8f2 coletar, ~r ~-extrair informÇições q11e serão 11tilizadas 

no auxilio ao processo de gestão e tornadas de decisão. 

T.3.Z Tipos de pacotes .de Bt 1siness Jntelligenca 
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Fazem parte ~ pacotes A:ie BI .. exisiP..ntas. À) .Data -WarPJrouse {DW), 

Sistemas de Suporte à decísão (DSS), Sistemas de informação executivas ~IS), 

Sistemas çte.Gestão Jntegr.ados~..J~ . .DlA.P ~larrameoías.1ie.mineração .de.-dados, 

conhecidas como Data Mlning. 

2.3.2.1 MFW 

O MRP (Material Requirement Planning - Ptano de Necessidade~ de 

Material), e__o MRP JL...são softwares específicos para a indr'1stria,__que yisaDJ manter 

os estoques adequados disponíveis e as linhas em grande ativi9ade. 

2.3.2.2 JIT 

O JIT (Just in Time), é uma ferramenta que busca localizar falhas e melhprar 

continuamente .0.s _pr.0.cessos ..industriais .além .da ..diminuição gradativa ..dos estoq11es 

intermediários da produção, permítínáo o gerenciamento dos ffüxos de matéria~ de 

forma contiRUa e homogêRea. 

2.3.2.3 J=RP 

0-ERP-(Entérpríse Resources PTanning - PTanefamento cfe recursos d6i um 

Empreendimento) é .uma now .B~ naturaL!ie MRP. Também ~os -de 

"Pacotes integrados de Gestão Empresarfal'~ o ~é um softWare que abr~nge 

toda a caçieia de Suprimentos.oo.Suplly .Chain São.oSistemas quecontrmam4.lma 

empresa como um tocfo, ãa procfuçao às finanças. 

Como o ERP .é .atualmente 1> _pacote de BJ mais l.liiJizado, .este seril astuâado 

em particuíar no capítuío T.4 
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2.3.2.4 Sistemas lnteügentes 

Os Sísfemas írlfe!igentes surgiram como grancfe soluçao para resqlver 
1 

problemas g_av_es relacionados com _a interllat D_maior ='1eles -diz r-espeito~ .\fillume 

de informações disponíveis. A fiDerãacfe áe açãõ proporcionada na fnternetraz com 

que muitas informações, .das mais div.ersas -áreas., sejam dispanibfüzadas_ Este 
excessivo· volume de dados arefa sensiVelmente a facilidade de pesquisa. c:;;iutro 

problema está relacionado _com ca necessidade _de domínio __cta capacidade -de 

utífiZaçao cfo comput?dor. 

Ferramenta essencial para acessar a rnternet, o compufador se constitui .num 

sério empecilho na ..socialização ~ riiG!Jrso. Em _um =8elllinárlo ..oconido 

recentemente nos EUA, patrocinado pela National Scíence Foundatíon {NFS}, v~rios 

especialis~s abordaram estes _prootemas ~. IeQl.stram __possúreis -5QJuçães _num 

relafõrío fntifulado Tfle ROie of lntemgent S-ystems f n the l'ratfonar lnfõrm~tion 
J 

lnfraestructure{O PapeJ 1ie .Sistemas Jn.íeligentes na Jnfra-e.o;tr.1.Jfura _bla.ciooal .de 

fnfõrmações}. ~ste documento servíLI como base para a criaçao da lei que dísci~lina 

a respeito .das telecomunicações .naquele~ a _cria .=2 Natianal Jmor.matioo 

rnffaestructure - Nlr(ínfraestrufüra !'racionar de Informações). Em vários momeptos 

deste docµmento são citados sistemas .jnteJjgemes .{Agentes e~ J;OffiO 

sofuçãO. GNll será o órgãO governamental americano responsável pela organitf ção 

e controle dos mecanismos -eapaz-es . .rle cprnpiciar .ca instalação, .!ia manejra 
1 

organiZaãa, cfe feda a inrraesfrufi.Jra de ínfõrmações nos EUA Este modelo ten?e a 

ser reproduzido nos Jiemais. países A1o 1Il11Ildo, .B _a~~ oSOCialização _cta 

Internet. 

2.3.3 Sistemas de Inteligência Ar}Ificial 

OS Sistemas de Inteligência Artificial tradicionais concentram suas atenyões 

em um único .agente, .n .quaJ ser.ia ~do -de -alguma __espécie __cte inteligência, e 

sozinho sería especíafísfa na rearrt.açãO áe ··uma tarefa específica. Para CJema~eau 

( 1995), a . inteligênrJa .. artífíciaL rlWri6ufcJa, baseià-:Se nn_ .comportameAta_-sociaI, 
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considerando sociedades !ie B9entes inteligentes_ e autônomas, .doiadas .de 

capacídade cognitiva. 

OS agentes, especíãrisfas na ativicfade que desempenham nãO trabalham 

mais isolados, mas de forma coo_perativa tentam r_es_olver um ~roblema da rrieJbor 

forma possível, caracterizando uma área da ínferrgência artffitíal distrib~ída, 

denominada .Sjstemas .Multiagenfes. WE.'fer {1995} .ce Cheong _( l9.9.5~ .afirmam: 

geralmente um agente encontra-se imerso em uma sociedade de agentes. N~sta 

sociedade a jnteração e a .eomdenação das melas e .dos _planos de ação destes 

agentes, tem como objetivo a resolução cooperativa de uma determínacfa tarefa, 

constituinçlo-.se nos elementos cbav.e .de .um .Sistema MultjagpAte. Em . relação ..à 

internet, que é meio de maior desenvolvimento desta tecnologia, exi~tem 
) 

basicamente dojs _tipos de agentes: .um .tipo especial_que.J>e desJocaatra~f.és .da r.ede., 

ufüízando-se dos servíços dísponíVeiS, com a míssao de atender às solititaçõep de 

seus usuárjQS e .outro tipo astáJ:arar.lerjz-ado_petos. estáticas, 41JB~rmanecemlixos 

nos locajs onde foram criados, para realízarem tarefas bem específicas, com9 por 

exemplo: FJP e .Corr.ejo.Eleírônico. 

ser: 

Em refaçãO ao aspecfo fünciõnar, os agenfes disponíveis na lnfemet p~dem 
f 

a) Agentes Assístentes - operam de maneira autônoma, pesquís~ndo 
) 

informações esp.ecificas DlJ eventos. Quando enconíram informações 

relevantes, notificam o usuárío imediatamente ou armazenam para fljturo 

acesso; 

b) Agentes Aprendizes - é capaz de construir sua performance s?bre 

preferências lnruYiduais .atrav.és da aprendizagem .do .comp01:tamen:to 

passado do usuário; 

c) Agentes de Compras - são capazes de fazer comparações comerc~ís e 

pesquisar p melhor preço.do.item; 

áf Agentes de Recuperaçâo ãe f nformações - são capazes de pesquisar por 

informações.de maneira inteligente, combinandoJnfarmações; 

e) Agentes de Ajuda - executam tarefas de maneíra autônoma, sem ínter~ção 

humana. 
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A eficiêncja..dos~.es .éc.Um.-aspecio~ccPreocupaJnúmero.s pesquisad-Ores 

e já existem muitos resultados nesta área. A seguir são apresentadas algl\mas 

caracterís~cas inter-assantes: 

a) A:Ufonomia - A. autonomia e a capacidade do agenfe executar o controle 

sobre suas-4lfóprias -ações ~ranklirl ~ ~-aesser_, 1~ lilissen.{1995} 

relaciona o controle somente ao usuário final quando define que, um 

agente int~w~te Jiev'8 possuir _a habilidade .ode -Pr.aticar .ações~ 

desenvolver fareras ou a!Cançar objetivos, sem necessitar da Interferência 

do usuário 1inaL W.ooldr.idge _e~ ~ ru;r.esc..entam _que D 

agente, além de possuir controle sobre seu comportamento, deve tam~ém 

possuir cootrDLe sobr.e sei1-estacJojntemo; 

b} Mobílídade - A característica de mobilíáaáe é especifícaáa por FrankJin e 

Graesser(19964.romo..cB.-Capacidade-do--agenteAie .transportar,.se_cie_uma 

máquina à gutra; 

c) Comunicabilídacfé - S-egundó Ffanklln e Graesser (19Y6lj a 

comunicabfüdade .é a .capacidade -do agente .de comunicar~e ..com .OS 

outros agentes ou pes_soas; 

d) Discurso - Para Fõner \imf4J, a propriedade do discurso propíci~ um 

feedback ~mis~~usuár~ooe agE>..nte, possihilitando..um.maior 

conflecimenfo soore suas naDilidades. Durante um discurso um us~ário 

especifica ~ açõe.s _poderiam oSer --fü{.ecut.adas . .Jml ~ --benaf.ício .oe . .o 

agente relaciona o que ele pode executar, bem como os prov~veis 

resultados. Para F.OOfil {l99A}, .. -esia .pmpr.iedade ~ 1az ru>..cessária m 

vez que, ao usuãrío e ifnprescindwer certificar-se ae que o ª9iente 

cumprirá sµa~enda elar~JiaJDrma~~; 

e) lntelígência - Auer (1995) identifica a inteligência como a propriedad~ de 

um agent~ 4LJe .o habilita a .negociar .oefetillamen.ie cCOm Jllllb-i-giüdades. 

Dürante o processo ae determinação da ação mais adequada à situ8iÇãO, 

o agente defroota-.se .rom ambigDidades.nos .mais .1.fut..er.SOS -niveis .Meste 

contexto, a inteligência pode ser considerada como um conjunto de 
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recursos, atr_ibutos _e __ características _que Jlahilitam .o _agente a decjdir que 

ações executar. Segundo Giffiert [1996}~ a habilfcfaáe áe desenV<?lver 

raciocínio é-JJma nas _prmcipaie;~aracteristicasna -imeligência-4LJ-e djf-erem 

agentes inteligentes de agentes ditos mais robóticos;_ 

f) Reatividade -W_ooldrldgee-.Jennigs__(t9-94)_d_efinem_r:eati-'ilidade como sendo 

a propriedacfe que permife aos agentes perceberem seus amofentrs e 

responderem adequadamente As mudanças neles ocoaidas; 

g) Habílfcfacfe S-ocfaf - P-araíso (1W6} descreve esta característíca co1110 a 

habilidade que os_agentes_passuem J1eln:teragir com os _outros agentes o__u 

pessoas, no momento adequado, para concluir suas tarefas ou ajudar 

outros agentes; 

h) ~epresentafiVicfade - Segundo Qüer(1995), a propriedade de 

representatividade _é_a _rapacidade_que_o_agente .apresenta rle representar 

o usuário através de ações; 

i) Pró-Atividade - Wooídrídge e Sennfgs (1994) definem pró-atívídade COl'flO a 

capacidade manifastada -~ ~ _Lia __ sxibir -um romportamento 

direcionado a oojetrvos. O-esta forma o agente não age simpresment~ em 
J 

resposta ao ambiente, mas sim, ~;acor-do_mm __um pmpósito~P__aa.Janio, 

deve exibir um comportamento oportunista, voltado para a realízaçâf de 

seus objetjv-es; 

jJ Fíéxif:>ilfdade - Tendo em vista as fünções executadas, a fíexibilf da~e é 

fundamental, vlsto ~ Jlão são 4lf.eestabetecidos J:Oteiros ~ar_a ..o 

desenvolvimento de suas atívídades (FfanK.lfn e Graesser (1996). ~uer 

( 1995)) complementa ~-fil"J'.Mndo-4U6 _a -flexibilidade reside~ hab-ilidade 

dos agenfes ae escomer dinamicamente as ações e a sequêncif de 

execução çtas.mesmas,~xesposia~!Jm.=esiaoo -do ambiente; 

k) Persistência - Beígrave (1995) cfeffne a capacidade de persistência 

presente !lOS ~entes 4:DmD ™ -necessidade de manter dJltl .astado 

Inferno conciSo através do tempo, sem alterá-lo ao acaso; 

t) Cooperatjvidade --GilberL(t996)_af-irma~ue~operatjvidade é.acapacidade 

dos agentes intelígentes trabalharem juntos para concrurrem fa~fas 

mutuamente___benéficas e__ complexas Pai:a_ .tanto, QS_agentes 1feYF.Jl'.l 
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possuir "espírito .de .co1abnração" a fim jje crlarem _e_ .Obter.aro êxito nos 

sistemas orientados a agent~ 

m) Comportamento .adapíafüto - _a _,eapacidade Jio _agente jje moíiificar $SU 

comportamento em fün-çâõ de expenencias anferlores e chamad8! por 

Franklin e Gr_aesser .(tH96.} de .Comportamento Adaptafüt.o. .Segundo 

Gilbert (1996), os agentes devem ser capazes de examinar o ambi:ente 

externo b~m .como ..os -Proceciirrtemos efetuados Mier:ior.mente . ..sob 

condições similares, e acfaptar então suas ações, objetivando aume~ar a 

probabilidade 1ie alcançar.em seus ..ohj.efü.ms; 

n) Confiabilidade - Gill5ert (f996Y regiStra que e fündamenfalmrnte 

necessário, para _a .aceitação ne .agente, .um 2Jio niveJ jje .confiança .que o 

agente preciSa desperfar no usuârio. Woordridge e Jennigs (1~94), 

afirmam qµe os agentes.Jiev.errLde.monstrar ver.acidade~henewlência, JlU 

seja, os usuários precisam ter certeza de que os agentes serão fídec:IT9nos 

nas ações e informações, e kão.2gir eJD--5eu beneficio; 

oJ P--ersonarização - Foner (1994) define Personalização como sen~o a 

capacidad~ .do agente de _personalizar larefas _e _ajudar -Pessoas .a 

desenvolvê-las da melhor maneira possível. Ressalta ainda que 

idealment~, dever.ia haver romponentes !ie memória _e lreinameato no 

agente, uma vez que é necessãriO o aprendiZado da tarefa para pos~rior 

orientação de .como des.em.lolvê-Ja. A caracteristi.ca .de _.personalizaçã 

atribuída ao agente possibilita que usuários diferentes executem uma 
! 

mesma tarefa ..de forma..úniGa.e-6ficaz; 

p) O-egracfação Graduar...:. Rmer (1994) apresenfa esta característica o.orno 

sendo a qipacidade do.agente jill) .execntar ~ .de..uma tarefa, 1fU8ndo 

existe incompatibilidade na comunicação ou no domínio. No contexto das 

noções d~ risco, ronfjabil.icJade _e oominio, .os agentes ír.abalbam meJhor 

quando apresentam degracfação gracfual, viSto ser prereríver rearizar as 

etapas po~síveis, -1k> .que falhar 418f-8 iodas _aquelas .que ~m a 

tarefa; 

q) Aprendízagem - Betgrave (1995) relacíona as propriedades de aprendi~ado 

e comportamenfo__aáapfafivo .a.as cfetrne como,_ a Flabilfâade apresentada 
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pelo agente Jie ~JlllJlar _ ~memo Jlaseado_ Àfill- .experiências 

anteriores, e conseqüentemente, modificar seu comportamento em 

resposta à noyas situações_ Segundo Auer -{ jBSS), ..aprendiz.agem é _a 

capacidade que um agente deve possuir para executar uma tarefa com 

maior efici!IDcia .do oQUe ·~ ~es anter.ioroSS. Sem a capacidade cde 

aprendizagem o agente reagirá sempre da mesma maneira parç;1 um 

mesmo ambiente .e lJJila _.mesma situação; 

r) Coerência - Lemon (1994) define coerência como sendo a propriedade que 

agente possui .de r.esoJv.ar J:Onffüos . .entre _Dtajeti'IIDS ~.ames -OU 

conflitantes. O Agente é dito coerente se mantém um comportamento 

íntegro, me.smo 4LJalldo jnse.rldo .em -Situações ambleniais__queJndiquem_a 

possibilidade de diferentes respostas adequadas;_ 

s) Abstração - .Lemon ~ 1.994) _tr.ata .a 4bstr.ação .como $erulo .a llabiliclade ..do 

agente de detectar a relevância da informação ou ação para uma situ~ção 

específica. A +>fDpr:iedade de absiração ~ lreqüentemente 11tilizada no 

planejamento e solução de problemas;__ 

t) Planejamento - &*gr.ave {1995)...afirma!µJe.planejamento.é~ habüidade~o 

agente de síntetízar e escolfier entre diferentes cursos áe açõe~, c~m o 

propósito demcançar seus abjefüms. 

Um software que reúna todas estas características é o sonho de qua~~uer 

usuário, principalmente.entr.e ..osmaisjejgos. Jsto ainda não ..ex!ste~..entretanto.nmi.-0 

desenvolvimento das tecnologias a partir das pesquisas, principalmente1 de 

inteligênciqartificiaJ_(r.edesmnexionisías,Jóg.icaliifllSa,esiudosllaseados.em.casos, 

reconhecimento de padrões, algorítmos genéticos etc ... ) isto em breve, ~erá 

possível. 

Conhecendo este contexto, entendem-se os motivos que levaram os 

americanos, dur.ante o.seminárro .que .culminou 1Xfill D relatório~.a..a .criação do .NU, 

a indicar a necessidade de investir nos estudos para o desenvolvimento das técqicas 

de inteligência artificiaL .Na.conclusão .deste r..e!atório .émanifesta~eocupa.ção.$'1 

relação a oito áreas: 



a) RepreseníaçãoJ:iomnhecimento,.aprendizado_e_actaptação; 

b) Planejamento, programação e ações sobre o racio<i(ínio; 

c) Raciocínio inteligente; 

dJ Arquifetura de agen~ 

e) Multiag~ntes colahor-afüms_e .participativos; 

fJ 0--esenvofvímento de ontolQQias; 
1 

g) Proces~mento-00 lexto~Jala; 

nJ C-ompreensão e síntetízaçãõ através cfe ima~ens. 

2.3.3.1 O r-elacioMmento-entreiú3E-N:J:E-S 
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Imagine cada usuário da Rede enviando seus próprios agentes para realizar 

suas tarefas, -isto ~r-ia ~--Um--CaOS. Haverá-a necessidade destes agent-es se 

comunicare.m com outros .ag__ente-s. como isto vai funcionar? É fundamental definir 

~ ocorrera- esta- co111m ficaçao, cor 110 es1es agentes aevem lr atar este 

relacionamento. Existem Máiias propostas _cte. arquiteti iras _para soh 1ção -deste 

problema. O Instituto de Inteligência Artificial da Espanha propõe a estriUtura 

genérica que segue: 

2.3.3.1.1 Componentes !ia arqilltetura 

Interface com o Usuário - Responsável pelo recebimento de toda~ as 

solicitações -do .usuária...e..Jie enviá-las ao mód1 rio-de processamento, assim-COmo 

apresentar os resultados ao usuário. Deve prover os meios que permitam ao usyário 

atualizar os objetivos e ns .coahe.cimentos.doagente~.sistema-de inieJigência.artifjciaJ 

distribuída); 

Módulo de Processamento - Com base no conhecimento e obje~ivos 

disponívei~ .do .agente, .se .encarrega .de Â~iar djferentes altemafütas Jie..s.olução, 

além de nejlociar e selecionar a melhor o_p~ão. É cai::i.az de levar em consideração as 

mensagens provenientes de-outros agerlles. Poâe111, com base- nas-rne11s~ens 

recebidas de nutros_agentes através de.sua -eapaddade..de_percepção.!:las llaci.áveis 

ambientais, atualizar sua base de conhecimento. O agente terá seu próprio 
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comportamento, jrá necjdir sobrn a _sua reação às !tifer_entes mensagens que 

receberá, obtendo dessa forma uma solução para o problema que precisa resolver. 

O comportamento reflete todos os estados_Qossíveis na intera~o entre a~entes. É 

possível imprementar controles- de-estarros- rmrorante-máquinas cte-~staaos Frf\itos, 

pela mode!ação3ie4lfocessos concorrentes _atray~_Jie RedesJ;ieFfilri.Booleanas 

(IVrorares, f996). O-núeíeo de agentes se baseia em argoritmo de coordenaç~o, o 

qual se encarre.ga 1ie _controlar _o _comportamento -O.o .agente, -11e -acordo ..LOID .cas 

mensagens que recebe e o conhecímento que pos~ 

Objetivos - Correspondem_aas objetivos nahusca cde soluções_cto_agente; 

Base cre Conflecfmenfos - S-e refere à informaçao que tem disponíver so~re a 

realidade do ambiente; 

Módulo de COdmcaçao e DecodffiCação de Mensagens - ESfe módut9 se 

encarrega de codificar as mensagens _na .forma .-de algr 1ma lingr 1agem --de 

comunicação dos agenfes. Thmoem é capaz cre receber mensagens cfe · o~tros 

agentes, decodjficá-las (jnterpr.etá-Jas}_e .de-en.VJá-las.ao módutoAe_pr~. 

C-omo exemp!O de linguagem áe comunlcaçao entre agentes, pode-se citar a KqML; 

Módulo d~ Per.cepção - .Se Leferce aos meios _cüsponí~ _para D agente 

moniforar variáveis do meio amb~nte; 

IV!Odulo de C-omunicaçao - se encarrega cre enviar e receber mensage~s de 

outros agentes, mediante a protocoIDs .de Jransporte ~- na Joter.net, JLia ICP .-e 

http).Este módulo pode desenvolver-se medíante KAP- (KQM[ - Applic~tion 

ProgrammeJ'.s lnierface} que..+>IDY.ê ..uma Jnterface m>strata .emre .o.s.=f)míocolo_s.!ie 

transporte (Constantino, 1996). 

Esta é uma tecnología muíto recente, está vmculada às necessíd~des 

impostas pela Jntemet .s .a ..dlssBminação .J:ie Drganizaçõ.es Vfrtuais, seu_potenciaJ é 

fantástico. É o futuro sendo erojetado com muita ousadial.preteode-se desenvolver 

no- cumpatador a capactctatte-cog11atlva- que--somertre a espéCie 1 m111a11a possut-
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Existem aqueles _que1emem_essefuitm1,~ acreditam_gm__afirmações~profetizam 

o homem do futuro como sendo escravo da máquina, e isto é realmente assust~dor. 

2.3.3.2 Estudo fie cas.o 

O estudo de caso abaixo é um exemplo do Sístema ae Conta Corrente 
1 

SOCINPRO. 

A SUCTNPRU foi fundada em f9-SZ~ voltada para a gestãO dos direit~ de 
' 

execução p_úbJica musica~ e- ao lado fie outras onze associações, jniegraJJECAD -

EScrífórío Central de Arrecadaçãõ e Dístrióuiçao, único órgão de cobrança d6j>ses 

direitos no !er-rítório naci-Ona~. 

A SOCINPRO- é a segunáa sóciedaàe em arrecadaçao de direito~ de 

execução púb]ca no BrASil. Possui, em $ell _quadrD social +>DUCO mais de 12337 

associados, sendo que 6.773 são sócios ativos nas várias categorias (a~tor, 

compositor, intérprete, músico, Yer-.Sionista,~!iitor~ pmdutor). 

cm ma SOCINPRO possuía instaíaçoes inaáequadas na área de IT,t~ndo 

computadores -3B6 _e 486_, Windows _3_j t, rede ~oy-6JJ -3_ 1 j _e sjs!eroa Jie -e.orna 

corrente desenvolvido em Clí~per. 

ESfe ambiente trazia inúmeros pro51emas, tais como difiCuldade áe ope~ção 

e uso do sjstema, ~nexatidão_Jje informações,4lf-Ob!p-mascde _processamento, etc. 

l\feste cenário, era contratou uma empresa especializada em Busiress 

lntelligence, _para IEmocJelariodo-1) amhie.nte_rte _TI,~Jambém -desenvolvecJ.illlnmtO 

sistema de conta corrpnte. 

Foram então iniciados dois projetos em paralelo, um para o desenvolvimento 

do sistema, _e nutm +iara a no:va _arquiietura de TL Além deste trabalho de 

áesenvolVimento e consuftoria, fõi efetuada também toda a mígraçao áa s-asr de 

Dados Clipper _para o Banco de Dados ORACLE. 

Este projeto consumiu aproximadamente 12 meses para o seu total 

desenvolvimento e implementação1 e !muxeram inúmeros benefícios _para __a 

SOCTNPRU, como por exemplo, díminuíçao áo tempo para processamento dos 

pagamentos, que no sistema cG1nti90 _era-rle 2-4 hor25, no nov-0 sistema passai 1~___ser 

de 4 horas, facilidade para extração de relatórios e consultas, unífiCaçao das bases 
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de dados, possibilidade 1ie _acesso nas filiais atr.av_és na Jntemet Bin cooJunto .com <i 

solução Metafrarna_ 

2.3.3.2.1 Principaisheneficios 

a) 0-esempenho 30CF/õ mais rápíâo que o aplicativo ant~rior; 

b) Agilidade no fornecimentorleJnformações; 

c) rntegrícfade e segurança cfas ihforrna~ões; 

d) Interface intuitiva e amigável; 

e) Banco de dacfos centrarrzado e únte~ 

f) Filiais acessam via lntemetrom soh1ção Metaframe-0s dados--0n-Jü:te. 

Z:~.32.Z Aplfcatívos Implementados 

a) Aplicativo desenvolvido em [)efplli6 e ffanco de ITados macia S-1 em·~inux 

2.3.3.2.3 Ambiente de Rede 

a) SoftWare Citriix MetaFrame 1-:8 

b) Um Servidor Micmsoft W~ndows .NI 4.0 I.erminaLServ.er Eàitioo 

cf S-ervídores Linux ~e~Hat 

d) Wan - lnterneí!:ledicada 

2.4 Enterprise Resource Píanníng (qRP) 

2.4.1 Definição 

G ERV (Planejamento de ~ecursos Empresariais ou mais conhecido c?mo 

Sistemas de Gestão EmpresariaJ~ ~ode ser .defirudo. mmo uma ar.quitetura .de 

software que facilita o fluxo de informaçoes entre todas as atividades da emp~esa, 

como produção, recursos humanos, ffnanças 1Llbgi<Wca 
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2.4.2 ExempJo 

Uma índústría receóe um pedido e o regiStra em seu sistema ERP~ O-ua~do a 

fábrica começa a processar .a-DrLiem,~latur.amenio_e.a~~mcChé.car-0 

status da ordem de proáuçao e estimar a data áe embarque. CY esfoque pode chfcar 

se a ordem porle__ser supLida_,pelo saldo _e então notificar _a_,pr.odução com lllila -0r!lem 

que apenas complemente a quantídade de ífens requiSítados. Uma vez expecfl9ª· a 

informação -é -enviada 1iirmamen1e ~ Telatórlo ~ Y-endas ~ -Oef2nciamento 

sup~rior. 

Cõmo se pode notar é uma tecnologia clfénfe/servidor. Há um bane~ de 

dados comum, jnteragiruioJ;Om iodos-DS~licatbros~~-LDmJsso~__se 

a redundancía de dadõs, o que assegura a íntegridade das informações obti.das. 

2.4.3 A filo;Sefia e-o fttstér4c-0oo~sistema 

0-s sistemas ~sao constifuídos de módulos (aplicativos) ináividualizadps e 

integrados _para cada _áfaa da _empresa. _\fjrumças, ~00-uçãa, etc_i P.JldB .ser 

comercializado com aprícatívos básicos para o gerenciamento da organiza~o e 

oferecer possíveis mó.dulos .adicionais, .adq_ujridos .em .função m Jnteresse ~ 

estrafegfa era empresa. 

Após a Segunda Guerra Mundíaf não flaviam ainda os sofisticados sisterias 

de comunicação e as infDrrnática _d!sponi.veis llcaje.- _Quando .JJm -mnsumidor 

procurava determinado produto numa loja, como uma geladeira, o vendedor estava 

informado !la liisponibilidade daquele .pr:oduio no estoque do !lepósito Ao :vendê-lo 

dava baixa. O nível de estoque era periodícamente revísto. Nos momentos certos, 

fazia-se uma avaliação --das necessidades Jio _pr.oduto_ O v.ar-fajista 1azia então AJm 

pedido ao fabricante ou distribuidor, negociando preços, formas de pagamento e 

prazos de antrega. N.o final da Llécada -de BD foram desenvahlidas sistemas ~ara 

controle de estoque, cuja função era controlar os consumos de materiais e, bas~ado 

nestes histpricos, prever ..as.necessidadescparaÂlS~óximos.periodos. 

Na década de 70, as empresas viram a necessidade de ampli~r a 

abrangênciàs.do_~ihcorporandb !lUft~efilres_.da ..empr~JJem .como 
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fornecedores e cHentes. F~Jam.,se tlfelljsões Lia .demanda Jio _produto Essas 

previsões eram encaminhadas ao setor de produçáo, este, por sua vez, eíaborava o 

planejamento de produção e !ransrrútia ao setor de compras as necessidades de 

matéria-prima e de componentes referentes ao mês seguinte. Os fornecedores 

recebiam então as pre~ões rle _compras, _planejava~ _a _alocação ne mão-ne..,obra 

para o mês, e assim por diante. Com isso surgíu o MRP (IVlateríal ~equireJ\Tlent 

Planning - Planejamento .das Necessidades de Materiais)_ Esse _pmcesso na 
planejamento permitia maior racionalízação <f as operações empresaríals, mas

1 
era 

falho na m~ _que não er_a flexí~. 

No início da década de 80 o conceito foi ampííado, cflamanáó-se MRP li. 

Nesta etapa surgiu D ronceilo J:ie ~ejamenio mestr~ - MP$, Master PJan 

Scheáulírlg - e as áreas produtivas e de estoque foram integradas a comRras, 

vendas e 9!gumas funçõesJinanceir.as. 

Por fim, no final da década de 80 surge o conceito de ERP, mas sua expr9são 

comercial se deu ao longo .da .década na B1l Jnicialmente for2m oosenvDJvldas 

ferramentas para controlar com abrangência todas as áreas crítícas áe pma 

empresa. Mas, -ªº longo oo !ampo, as _empresas iornecedoras -1le ERP foram se 

aprofundando no sistema e nas necessidades das empresas, incorporando n9vas 

formas de configuração, novas formas .de se atender clientes espalhadas pfilo 

mundo, novas leis e regulamentações e, nesses úítímos anos, novas funçoes, como 

o CRM (C~stomer Re1ationsbip __ Management}1Lo~ eJetrbllico. 

Atualmente, o grande desafio entre as empresas é a expansao do ~RP, 

integrando desde o chão-ne-fábrE8 até o marrado externo, utilizando ferramentas 

como CRM, internet, SCM (Supply Chain Management) e 81 (Business lntelige~ce). 

2.4.4 A importância estratégica~ as empresas 

Pesquisas atuais demonstram um grande crescimento na implantaçã~ de 

softwares jniegrados, !lLJe _são capazes .de absorver aro suas filncionalidades DS 

diversos processos de negócio. Empresas de tecnologia de informação como a ~AP 

e a Oracle, consolidam seu cespaço_de Jiderança_no_mer_cado globaJ-ELCOJo-Camseus 

produtos em diferentes setores de negócio. A cada ano que passa, ainda maiores 
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são os núJ)16r-OS .e 115 .dfr-as__aüngidas_pela _vjillQa .e llnpJantação JieERPs, BStando 

estes em praticamente todas as grandes corporações mundiaís. Díante 9este 

contexto, fpz-.se necessárJa_uma_r.eflexão, Jniciando-.se__pela-formuJação.!ie questões 

reratiVas aos paárões áe comportamento das empresas da era tecnolõgica. Ser~ que 

todas as cprporações .e~es ne.ne_gócio-São ''obrigadas" .pela configuração_atuat 

do mercado, a utilizar ERP-s como fõrma naturalde sobrevjvencia na compe,ição 
! 

globalizadfl? 

estratégia empresarial é uma simplificação que conduz a um certo gr~ de 

concordânçia .em _relação .à finalidade_ .de -8la00r.ação de AJID__ processo .de 

planejamento. Os estrategiStas sanem que sua míSsão principal é conq~istar 

vantagens .-eompefili_v_as sólidas, .nu _saja, ..ronstruir ~utos .1IB_ rompetição-4U9 

façam com que os cllentes optem por adquirir serviços ou produtos de uma emPf\eSa, 

quando daJ;Omparação nomerJ:ado. 
' 

Por exemplo, uma operação que pode ser facilmente ímítada por toqo o 
J 

mercado n~cé.pnr .sLsó fonte..dem~tagem sustentável. 

Aihaa outro rafar complicador, é a presença de priorizações que deve~ ser 

feitas em c;irta .decisão .estratégica, Jáque-25 bahilidade.s -eompetitivas podem admitir 

reíaçãO concorrente enfrEi si. 

2.4.5 Vantagens Competifut.as 

T.4.0.fVantagem competitiva pela eficiência e eficácia operacional 

Já que a implantação .dos ERP.s .delle .estar _galgada na busca cpor .vantagens 

competitivas, inicia-se a análise através das possibiffdades de ganhos imediat~ que 

a tecnologia proporciona. E ine_gável que, a curto _prazo.,_ a _grande vanta_ge.m da 

implementação dos ERPs advém da sua própria concepção integrada. Como toda 

informação fica .centralizada .em um .único banco .de ,dados, .uma v.ez . .que seja 

disponibilizada por um dos departamentos, fica acessível em tempo real para o 

restante da-or_ganização 
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Quanto maior: for .a empresa, ainda mBis __posifüros _são os efeitos -desta 

integração; resultando em consideráveis mefhoras na eficiêncía e na efícácía dos 

processos pe ne.gócio e nasindi-cador.es_rte -desempenho. 

Se a nívef macro o ffüxo de infümiações para o processo decisório tor~a-se 

rápido e preciso, a níveJ operacjonal, a inte~ração~ar.ante também maior eficiência.e 

eficácia para o trabalho do día___a dia. 

Pensancfo em lermos compefüívos, a comparação entre a empresa que 

implantara ,Um sistema iie ERP .e ootra _ainda .sem esta lecnolo~ Jaz .mm .JlU8 a 

pn-meira necessarlamenfe sobressaia em afribufos tfgacfos a eficiência e efi~cia, 

para seu tamanho...e negócio, existe 11m grande e complexo-11uxo--Cie informações. 

fsto se cfá ·simplesmente pero aumento cfa padronízaçãO, confiaf:>irldactr e 

disponibiliçiade .das informações. 

Põrfanto, mesmo se as grancfes empresas fem o íntuífõ de mocférniz~r-se 

tecnologicamente através...dos.ERP_s,-á..de f• mdamental importância, inch 1sive..para...a 

eflcíencia e eficácia organizacional, a elaooraçãõ de uma orientaçãO estrat~gica 
, 

capaz de desempenho.nos _pr.ocessas informatizados, =PJIDcipalmente 1:0nsi.derando-

se a concorrência com oufras organizações que estão totalmente infegra,das. 

2.4 .5.2 Vantagem .competüiva.pelo.aprendizado..ger.encial 

Imagine que um determinado consumidor adquire uma tv a cores com 

controle remoía na versão mais moderna. Nos primeiros .dias . .ele .sente .algumas 

diflcufâades com o confrore, após um mês usando o aparerho, em geral consegur-se 

operar as teclas .até de maneir2 .intuifüta, sem .,grande concentr.ação.,..além Jio.=USO lias 

funções mais avançadas. 

Com isto pocfe-se perceoer que nas empresas e suas operações mais 

complexa$, .ao Jongo .do tempo., .pD!ie .proporocionar .um .uso mais eficiente .dos 

recursos disponíveís e aprímorar o própriO processo cfe utilíz~ção. 

Nesta etapa o .aprimoramento .das llélniagens .compeiifut.as ..ad.v.ém .!Jo .pr.óprio 

uso contínuo do ERP, quando a empresa descobre e aprende a usar o potenci~I da 
1 

ferramentq de integração_ Ser.ão Yü:oriosas aquelas or.ganizaçôes que, .a>m maior 

velocidade consigam, transformar o aprendizado pessoal em crescimento 
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organizacional, -através na _difusão IDterna Jie modelos Lie JlPBf~ão-e ~estão mais 

eficazes, provenientes cfo uso cfo recurso.._ 

2.4.5.3 Vao!agem compefilhta{)elo ÁISO rle ~pJementosmais__av-ançados 

Neste item as empresas devem buscar complementos aos sístemas 

integrados e-aos seus Jegados remanescentes, visando alavancar --llO\l.O-Salio-AG 

patamar cfos resultacfos cfé seus amoufos competitívos..__ 

Por exemplo, aillimizaçãoJie !ado-DlluxoJogístico rlematerjais,iaformações 

e finanças entre diversas empresas componenfes cfê um síStema de valor, to~a-se 

possível com a ~mplementação rle !ecnologias lntegradas via mternet, E.,.Cammerce 

e soffwares de gestão dá cadeia de suprimentos como por exemplo, o APrrda $AP. 

2 .4 .6 1 mplan_tação e prillcipais móduJos 

Z.4.õ.1 Implantação 

Para se implantar um Sistema para Pfanejamento de Recursos cmpres~iais, 

o ERP, é pecessário _que _se iaça uma _análise~ar_a adeq1 iar o sistema il situação _e 

se faça uma relaçao custo x beneficio para impíãntação deste sistema, uns dos 

aspectos QJajs ~uest-ionados lieste sistema 21> lato~ muitas ~esas o .-adotar 

esperando um resultado e em contrapartida ele oferecer outro. Geralment' as 
j 

empresas _esp_er_am .que_o _sistema __r_e_alize uma mudança _no rlesempenho rle .suas 

atividades da noite para o dia, elas esperam que o sistema venha empacotad9 de 
1 

forma qu~, -at~nja todos os pontos Ao _oegócio, isto J:Onsiste num 4)!-é-ronceito 

distorcido do que este sistema pode oferecer. E o que realmente o ERP oferece? Na 

realidade o ERP mnsiste__na base .da _empresa, _é _o sistema _que Sl.lp_Ol1a ioda a 

organização, fazendo com que todas as informações fluam lívremente por tqdos 

setores da-0rganização, em r.esumo po.demos~ 4LIª .a-ERP fnmecea informação 

correta, para a pessoa correta no momento correto. 
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Passada _Â--Stapa Lia ~üse -i:ULadeq11ação, ~ ~ leita-a impla1ltação 

propriamente dita. Esta é a fase mais crítica do processo, pois consiste na fase 

essencial par-a OOter _o ~ucesso -Da ~D deste $ÍStema. -P_ara COlleretizar -esta 

etapa é necessário, primeíramente, fãzer uma mudança cuffurar no ínterR:>r da 
1 

organização _promo~endo ~!'SOS upar.a 4LJe DS lunciooácias entendam~ aceitem~ 

ERP como uma ferramenta que vem para íhe ajudar no día-a-día da emp~esa. 

Também de-ve ser feitcuJm r:edeseobo-LlDS~rDCessos--da_empr~2_o~_,que~ 

procurar aáequar o siStema afunçao de cacfa um, da melhor maneira possíver, para 
J 

que o sist~ma não se íorneJmLele:faotehrancoJJa~~lodos-Saibamillilizá..Jo 

com sucesso, é valido ressaltar também, que o sistema deve ser desenhac;to e 
) 

implantado_por ~roflssionais capacitadose_que4:onheçaro_areal1dade!ia~mpr:esa. 

A terceira e última efàpa é a fase dô uso e dà manutençao. Põdemos ?izer 

que essa fase é n s.esultado1 se .as nutras nuas fases farem_reaJizadas com per:f.eição 

esta etapa é apenas conseqüência. Neste momento consiste em fazer os de~idos 

reparos que-podem~r.ecer coaLo~rreroo rerapo. 

2.4. TRêlação com os sistemas utitfzados no Cõmércio Efetrônico._ 

O ERP es!á ~ YJ.eZ mais se propagando pelas organizações em geral _um 

dos prínclpaís responsáveíS por essa franca ascensãõ é, sem dúvida argu~a. o 

temor que ,as {Jestoraslinham em relação_aoBlJGno~ 0020001 c0 iamo..c;o "BUG 

DO MILÊ.NIO". No entanto outros fatores ~ue se agr~am a este_, impulsionaram o 

c1esci111e11to deste-tipo de 11egôcio, e-como se is1ot1vesse serviao pa1a abfirus-0,.lhos 

dos empr~os. 4lJB Juntamente cCom Á). ~madurecimento na informática oe -a 

necessidade de cadà vez mais ter uma maior integraçao dos sistemas fez com qpe o 

ERP se to~passe um -dos ~iwar,as rn maior laxa .1ie a-escimerrto1 .am_-r.efação-As 

vemdas. 

Atualmente existem vários termos da sua utilízação no comeríco eretrôt;lico, 

abaixo vereemos illll -µequeno-glossárJo-Dos.principais .!ermGS: 

E-commerce~ É uma nova forma de relacionamento entre Busjness Partners, 

os serviços ofercidos sao os 0-nlíné Store, E.:banking, EDI, entre outros. 
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Atendimento ao -Cliente: Atualmente-ludo _gjra -em tomo do -1.1suár.io -da web, 

procurando ter uma excelêncía no atendíme~ 

Suporte. on Jine: Compreende desde.D a!eruiimento vialelefone ~ca!I center~ 

até os FJS:CT, que poáem até acabar em um bate papo com um especfaffsta, a fim de 

tirar as dúyüilas do c.ffente. 

Z.4.8Uéfallles a serem considerados quanao da impf antação do sist_ema 

2.4.8.1 A Oscganização-lnteQr.ada 

Com a evoíüção da tetnofOgia, as empresas passaram por uma gr~nde 

automação .e .informatização, .~ ~im _a -Utilizar na r~ as lnformação 

pacotes de softWares que mícialmente · tmfia pouca participaçao nas atividade& das 

empresas, mas no .decor.rer =<:ias nécadas ne 20 ~ .80, loram ID1r.Dduzidas W.initas 

fnfürmações nas mais diversas áreas das empresas, atendendo assim a uma gfma 

de atividaqes; que .passa ~r ilnanças, xecursos humanos entre ~r,as. Para 4tJe 

essas atividades sejam automatizadas e integradas, compart~lhando dados com uma 

maior eficiência, é necessár.iolJJ.v.así.ir ..em~ sist.ema,..e..D.sistema .tido.como~ 

atuarmente, é o áe rnv.- C-om a instafa~ão desse sistema a empresa passa ? ter 

muitos beneficies como a .redução Jie m\leIÚár-ios ~ pessoal; xedução-1ie .custos ~e 

TI., da operaç~o de compras e áa logí~tica. 

2 .4 .8.2 Critérios de Avaliação 

A.pesar áe todo benefício e economia feitos pela empresa, os pacote~ de 

softwares ERP, custam mu.ito nillbe.ir.o, ~.ctanto ..as empr.esas lêm _que faz.er um 

estudo detalhado de suas necessidades. Os critérios para a escolha adeqyada, 

passa por .. um Jongo processo, ~esde .a ar:t.icuJação dos ~.oblemas a serem 

reso!Viâos até os ajustes ae suas funções corporativas. Além dos estudos dos 

problemas.existem o• 1tros ccitédos, como· 



a) Grau d~ integraçãoJIDtf_e DSJliferentes_componerues; 

bJ FlexíDilidade de ampri~ção; 

c) Nível d~ complexidade; 

dJ Tempo de impfementaçãç; 

e) Capaciçfade_paraliar _supoáe; 

fJ Tecnologia, capacidade clfehte/se~idor; 

g) DisponjbWdade !ie-atLJaJjz-ações; 

h) Adaptação requ~rida. 
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Estes são alguns critérios que os "experts" na área avaliam para uma boa 

implantaçãp 1io ERP nas Bmpresas. 

2.4.S:-~CJUésafío da lntegfação 

CJERFfoi mais identífícacfü com orçamentos dó que com a transfõrmaçãp do 

negócio, pprtanto a substituiçãoAe yáfjQS_sis!emas,_;par JID'LOlilrDsistema integrado, 

tornou-se um grancfe desafib para as empresas, poíS, com essa impfantaç'o a 

empresa t~m ~ue se -ealocar -à nisµDsição JJm . . ~ númern Jie pmfissionais -Lia 

área de Sistemas, elevando seus cu~tos. 

2.4. 8.4 T e.plOJogia c0-Gutlura 

P-ara que a ifnpremehtaçao seja Bem sucedida, o processo deve ter uma 

pessoa re~onsáv_el 4LJS =Periença-2~{JefAllcia.J:ULemprssa, -~ara =QUe .possa.aJar 

e coordenar uma equípe que seraresponsaverpero sóffWare, sempre em integr~ção 

com o gEµ"ante .de tlfD.gr.ama .do ERP, ~E 4tJe 2 .tuncio-0alidade não ~ 

cfesperdTcfo de tempo, mão-de-obra, ou melhor para que não se crie um cµsto 

adicional pelos reparos ~ue ~m vir .2 ser 1eii.os, ~adas ~or uma falha-de 

comunicação entre os partícípantes da ímprantaçao e analistas cfü sistema. P-ar~ que 

ocorra tudp bem é necessárjo estabelecer ~lar.ldades ~.partir .dos 1)rDCeSSOi mais 

ímporfanfes da organização. 
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2.5 Data Waret:muse 

Uma organização precisa utilizar toda informação disponível para criar e 
1 

manter vantagem compe!itiva Sai 1lB ir-Bnie .a nr~ ~ue ronseg•ie lo.mar 

decisões corretas e rápidas. Com esta importante tarefa nas mãos, profissiopais 

tomadores na decisão lais _como _executillOS, _ger_entes --9 _analistas, _exigem _dos 

sistemas de suporte à decisão (Decision Suppport Systems - DSST mais recu.rsos 

para análise, iront~ds que supruíem cConsuJtas ad hoc, interfaces {;lráficas 

apropriadas, etc. 

A idéia de Data Warehouse é íntegrar os dacfos Internos e exfernos de uma 

organizaç~ cSm _uma _astrutur.a _únicapermüindolJma melhor _utiJização destes dados 

peros analiStas, gerentes e executivos. cm cima desse histórico pocfemos fden~ficar 

tendências e _posicionar _a _empresa astrategicamente_par~ _ser "mais ~tifüta cS 

conseqüentemente maximizar os lucros diminuindo o índice de erros na tomach;l de 

decisão. Estudar e mntlecer _a .iecnoloQia ÀÍe Data warehouse _pode ajudar -DS 

empresários a descobrir novas fürmas cfe competir em uma economia gfooaliz.pda, 
1 

trazendo melhores _pmdutos _ou ~nliços 4)ara D mercCado, mais rápido Jio _que~ 

concorrentes, sem aumentar o custo do produto ou do serviço. COmo as emprysas 

demoram várJos _anos _ para ~.ar e -.armazenar .um .volume ..consider.ávcS! -de 

fnfürmaçoes, é normal que estes dados· estejam espalhados pelos diversos loofis e 

que tenham sido _gerados _por sls!emas Jieseru.mhtidos .em Lliferfilltes .ambientes e 

línguagens. Om dos desafios da ímplantaçao de um OW-é justamente a integr~ção 

destes dados, .eJiminando _as xactundâncias .e Uieiúifú:ando informações jguais _que 

possam estar representacfas sob formatos diferentes em sistemas distintos. 

Não existem~ .matodaloijias lar.mais ~.a jmpJementação _de _umaData 

Wareflouse, era deve ser acfaptacfa às características e às expectatívas de .Çada 

empresa, mas o principal Dbjefüt.n ..em Jodas _.elas .é D ..de Jiescobrk maneir.as 

diferentes de atuar no mercacfo e quais as mudanças infernas que cfevem ocqrrer 

para atencter as novas..r~idades. 

Iremos fazer um estudo dos principais conceitos necessários parp o 

desenvolvimento de um -amb:ienie -Ge Dat-a \Nar-efioose. Seu -oosenvoMmento 

aóorcfará o conceitõ de O-ata Warehouse, as informações que devem ser 
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armazenadas e _.os lipos _cte _ ferramentas disponh1-8is _par.a DW. Será _at>or,d.ado 

também como um DW pode melhorar as tomadas áe decisões, as estratégíaf de 

implementação, .o custo-beneficio e ns benefícjocS -de_umDW. 

2.5: 1 G que é um Data WareHpuse 

Um Data Warehouse, ou armazém de dados, é um banco de dados com 

dados his\órlcns usados _para __análise _e decisões _Das mais exnticas _per~ 

rearízaáas por executivos. 0-s dados contidos nos O-ata Warehouse sa-o periódfcps e 

descritivos,. Com a manipulação desses -<fados _os exeaJfüms podemlomar decisões 

baseados em fatos e não em íntuíções e especufaçoes. Os Data Warehouse são 

projetados _para _processamento -00.Jine _ __anatitico -~, __Qndine __ AnalyticaJ 

Processmg) ao invés do processamento fransacional on-line (Ot~ On-line 
1 

Transactiopal Pmcessing}. Ferrameotas DlAP ~ -Pf'J>quisa lntellgenteAe dados 

são chamadas de data mining. Delimitando a abrangência dos dados à uma área de 

ne__g__ócio da empresa o Data Warehouse passa a se denominar data mart. É _po~ível 

implementar um Data Warehouse com vários data marts distribuídos.__ 

No mercado _eompetifüto atual uma -decisão err-ada _pode -decretar __a morfe__Jje 

uma empresa. Decisões baseadas em dados fragmentados obtidas pefos síst9imas 
1 

de informações iraclicionais não ofer_ecem _um _IDformação consistente, _easo _ _não 

exista uma forte integração entre eles. Um Data Wàreflouse concentra áadõ~ de 

diversos Si,S!emas estruturados B-OUÍra5 bases De Dados__,- em difer_entes ~Imas. 

Os dados antes de serem armazenados são filtrados, normalizados, 

reorganiza?as, sumarizados ~r_a __constituír__ern m .base rle .dados c..onfiável -e 

íntegra. Muitas vezes uma informação está representada sob diversas formas, 

dependendo do _sistema-deJnforroação. Por exempJQ,-llJJJi:ódigo de fcrne_eert_or ~ 

ser diferente em dois ou mais banco de dados. 

Uma Data Warehause é4lf.ojetado_par_a garimpacinformações eseondidas -nas 

"montanhas de dados" de uma empresa. Ao longo do tempo os sistema~ de 

informações são desenvoJvimentos e impJemeotados visando D _eontrole rle _wn 

determinado processo na empresa. Em alguns casos, nem mesmo os analista~ de 

sistemas ronseg1iem ter a visão do todo Amaforfa~sistemas~in_fõrmaçãb-8ãh 
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parametrizados, onde as _pes~ujsas __ às infnrmações _ são _ pr~-defjnidas, não 

oferecendo flexibilidade ao usuário final (nem aos próprios analistas) para criar 

novas pesqr 1isas .de iarrna-2.giL.e rápida Ds Data wareho11se lem...como premissa 

resolver essa questão, dando ao usuário final a flexibilidade necessária para 

pesquisa, _mesmo para as mais exóiicas. _F..oi dessa fnrma__que...a cadeia americana 

de supermercados Wal Mart descobriu uma relação entre o consumo de fr~ldas 

descartáveis e o consumo ,de -cervaja. 

2.0.T As íl1rormaçõ-es que áevem ser armazenadas em um Data Warehouse.._ 

As empresas in~stem em Data Warebouse ~ meJhor.ar _seus processos 

decísóríos e gerenciais e seus servíços ao clfenfe, aumentar sua compefifütidade 
1 

perante a concorrência, reduzir "5euS .custos~.r:acionais, manter __ejdenhficar nows 

clientes. Dados relativos a essas iniciativas são o alvo dos Data Warehouses. fara 

garantir a .confiabfüdade das.anális.es, .041mcesso.,cte migração das~bas.esli.eu:iados 

operacionais para o Data Warehouse é uma das fases mais críticas do projeto. 

Evita-se nq, fase de migração e füupeza.!iosiiadosJJ1.enômeno 4Jarbageln,~.bage 

out", ou seja, se os dados de entrada são ruins o resultado das análises s~rão 
1 

igualmentE( ruins. Recornenda~e ~nco etapas .par2_a migração lias lia.dos .das.de_a 

extração dos dados nas bases de origem até a validação dos dados. Não 

negligenci~ a fase inicial de migração .dos dados _pojs .os usuálios reconhecem 

imediatamente as análises ruins e isso decretará o fracasso do projeto. 

Para atinQir os nbjetiv.os das .empr.esas !:le _melhorias iníernas !:le ..seus 

processos com a introdução dos Data Warehouses os analísfas envorvíáo~ no 

projeto devem assegura .a _qualidade 1iosÃiados.1nigrados das hases -0peracionais. 

Dados iguais podem estar representados de diversas formas nas bases de dados. 

Por exempJo, __o código para jdentifjcar __o sexo da __p.essoa ~o!ie .lIBiar 

representando por "1" e "2" em uma base e em outra por "M" e "P'". No proceSSf> de 

migração e Hmpeza .dos dados essas 1iiv.er.gências.Lt.e.v.em.ser .cor_rjgidas_Dbsent2.Ds 

seguintes passos no processo de limpeza dos dados: · 
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a) O exame -dos_dados .determina~ _qualidade, Yerillcaruk>-os cpadrDes .!Je 

representação de dados adotados e o número de campos utiliz~dos; 

b) A análise dos-Dadosneterlllina-D-COD:texto_enestiru.l-00-cada campo; 

cJ A correção de <fados para garantir que os mesmos safam asslnal~dos 

como bons, ruins _ou _que~ssam ser~maticamenie corrigidos; 

d) A coincidência de registros determina se dois registros podem ou não 

representar D mesnw-Objeto,_exigindo-n1uüosdulgamentos-Cfus--<ma!istas -e 

ferramenfas soffstic§idas. 

IT ciclo compíeto de migraçao e dados das bases operaciónaís par~ os 

bancos de dados-do Data Warellouse~cGinco-e-tapas: 

a) Fxtração cfos cfacfos do sistema de origem para um amffienfe infermed~ário, 

conhecido como s!aging Nea_ As sD!inas 1ie ~~ sentam ~ 

selecionar os dados do sistema de origem para o Data Wareh0iuse. 

Normalmente, ~s rotinas-São ~tadas no-ambiente oo nrjgeJ:n-clos 

dados para facílitar a execuçãõ de rotinas que transfõrmam, convertem, 

combinam_e _analisam cOS dados~ m:igem~ 

b) C-onversão dOs esquemas da stagíng area para carregar os cfados._ 

Nessa etapa ..é realizada _a limpeza -dos .dados _para _,garantir.a Jntegri.dade 

da ihrormaçao. Cüidados especiais devem ser dados às chave~ de 

pesquisas _uíilizadas _nns _bancas 1ie ~ ne _origem _e As _cbay.es _que 

serão utilizadas no banco de dados de dest(no; 

c) Consolidação _dos nadas na stagiog _area ~ tabelas 4LJe refletem -0 

contexto de negócío. Os daáos agregados refletem o contexto áo ne9ócio 

e os dado~ definjdo_s,p.eJo~ojeto~ós passaran:qmr \Lário_s,p.racessos_ne 

classificação e definida qual a melhor chave de pesquisa para o !pata 

Warehouse; 

d) Migração dos dados da staging area para o banco de dados do ôata 

Warehouse. Recomenda-se nessa _etapa. n _uso_ 1:io softwar_e _de 

carregamento do próprio banco de dados de destino, utilizando a 
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integridade r_efer_enciaJ para _garantir que _as -Chav_es das Jabelas estejam 

íntegras; 

e) Validação dos dados. A garantía da qualídade dos dados carregad9s é 

asseguraJia_pelo processo-rle_conversão_e_no exame feitos.pelos-eliemes. 

2.5.3 Tipos de ferramentas disponíveís para o ambiente de Data Wareflo~ 

As ferramentas disponíveis il_ar_a mJálise nos __dados _em Data Warehouse-5ão 

as de processamento analítico on-line (OLAP) e os data mining que desco~rem 

padrões de-COmportamento oos~s. 

Somando-se a estas ferramentas exístem as de extração de dados das fo;ises 

operacionais, as de gerenciamento dos metadados ,(!iados sobre dados~ e _ _as 4U9 

facilitam a limpeza e a qualidade dos dados na carga nos Data Warehouses. D~vido 

ao grande número ife -ambientes ~is _e astrilluras cCJe -dados nas bases 

operacionais é difícil encontrar uma família de produtos que atendam a toda? as 
! 

necessidades_ A Jisia longa de prDduios_no merLado_rleData Warehrn 1se, lomando..a 

escolha de ferramentas um processo longo e às vezes frustrante. Considerando que 

a parte mqis Jmportante no Data Warehol.lse áa_qualidade !tos dados _para_produzir 

tomadas de decisões de qualidade, as ferramentas de limpeza de dadQs e 

gerenciamenio iie metadadossão__as mais impoJiantes. 

A questão chave a ser definida no Data Warehouse é a padronização dos 

metadados que facilitará -0 acesso nas hases ife ~_operacionais independente 

do fornecedor do repositório de dados. Isso permitirá o transporte de d91dos 

operacionais -diretamente +>ara D Data W.ar-0.holiSe~ Dentro desse mníexto _são 

importantes as funções de replicação de dados e o agendamento da transfer~ncia 

dos dados, Esse modelo reduz -0 investimento JniciaJ do .prtjeto, _que _segundo 

especialistas ficam em torno de U$ 250,000 para projetos pequenos de atê 25 

tabelas, U$400,000 ~ra +>mJeio médios 1ie _até 25D labelas e de -8cima na U$ 1 

milhão para projetos grandes de mais de 1.000 tabelas, considerando cada tabela 

com 25 ca~de dados 
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A Microsoft e a OracJe são as ..empresas ~b&tas -em Data Warehouse, _com 

destaque para a Platium Technology. A Mícrosoff tem vários produtos e merhorpu o 

seu Open l,nformation Model(OJM~cQUS .descreYc0~metaciados ooData Warehouse. 

Entre outros, a Microsoft tem o compromisso de liberar produtos para três 

áreas de Data Warehouse~ Yisualização · rte estruturas de rtados .das bases 

operacionais, ferramentas de transformação de dados e produtos qAP. 

Resumindo,, .as ferramentas .de vls11alização ,de dadas .descrev.em .as lahelas ~ 

bancos de dados, as views definidas e as colunas das tabelas, as ferramenta~ de 

transformação contém DS selacionamenios e a interação entre as bases .de . .dados 

operacionais e a estrutura de dados do Data Warehouse, e as ferramentas QLAP 

reflete a estrutura de cubos multkiimensionais. 

A Oracle deve ser a princípal concorrente da Microsoft para a defíníçã? do 

padrão de metada.dos_ Um acor.do entre a Oraci.e _e aJBM na definiçãD de ..um..p.adrAo 

de metadados poderia ser um grande passo para se tornar um "padrão de fatq" de 

mercado, µma vez .que .a -0r.ande maioria .das bases nperacionais -das _grandes 

corporações estão em ambientes IBM, como o 082. A Platínum Tecrihd\ogy, 

adquirida peJa Computer Associaies, rlesemrohreu _um _modelo __cte repositóriO --Cle 

dados, o Platinum Reposetory/Open Enterprise Edition (PR/OEE) que bysca 

compatibilidade com o Dr.ade, Syhase _e íem apresentado .grandes avanços no OlM 

da Microsoft. Sybase e lnformix anunciaram soluções integradas para extração, 

transform~o e ferramentas 01-AP. Entriilaaío, essas.empresas 1iev..erão seguir .os 

padrões de metadados definidos pela Microsoft ou Oracle. 

2.5.4 Corno um Data War:ebouse pode melhorar _as tomadas .de necisões ~as 

emprEJlsas 

A pn-ncipal proposta dos 0-afa Warehouses é disponibilizar dados esfraté9iicos 

aos analistas de negócios para as tomadas .de decisões baseadas em íat-OS r-eais e 

não por intuição. A produtividade oferecida peJos Data Warehouses é trazida em 

ganho de ~mpo e dinheiro_ NamnstruçãoLfe.umhancone dados~.parasuporte..a um 

0-afa Warehouse são füftados e normalizados os dados de vários bancos cfe d~dos 

dos sistemas-€5-trutlJrados-; fQimaru;lo rnna base de dados comcJGdo-$ DS-cda<ios ... 
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relevantes >ia_empr_esaoo!le uma área específica Lom__o_cruzamento desses-dados 

extraí-se informações que os sísfemas cfe mformaçõês estruturacfos não conse~uem 

identificar. O -banco Jíaú -enviava~ .de '1 milhão_rte malas diretas~ _seus 

correntistas e obtinha apenas 2o/O de retorno, após a ímpíantação do ~ata 

Warehous~ o retorno passou ._para -30% .e _a --quagtia ~a cCOm À) --eill/!o Qa5 

correspondências diminuiu para um qui~ 

Em muitas empresas ~doAJill__execufuro Jaz...uma pergunta sobre-D pedi! 

dos seus negócios fora de um padrão defínído pe!Os ananstas dé siStemas o te~po e 

o esforço ,para respondê-Ja .é muito -Qrallda ltátias bases J:1e Aados .dfillem .ser 

consulfadãs, programas cfê pesquisas sao consfruídos, download dê arquivos para 
1 

microcomputadores para manipu!açãorlosÁÍadOScSão r.ealizados_eLelató~iúicos 

são gerados. Se uma decisão deve ser tomada acompanhandO a velocídad~ do 

mercado, o.executivo acabaiomaruio,astecisão4l0rintuição não~ndenrlo~mr ..o 

resulfadO da área de sistemas. Qüando o assunto é simulaÇao de cenári~ de 

negócios o.processo é-ainda maislraumático.-Ds sisfemas .estnJturados atuais.não 

são suficientemente flexíveis para traçar cenários complexos usando cruzamen~o de 

vários componentes. Os.hanco.de -dados-tradicionais possuem llisão.bidimensional, 

por exempío, enxergam uma faoera de produfos por região. As ferramentas de pata 

Warehouse possuem .a v.isão.de.urnalabala multiillmensionat,..por .ex.emplo, geram 

uma tabela de produtos x região x período de tempo.~ 

Os Data Warehouses-Já .colecionam muitas histórias .de sucesso. A clássica 

fõi o resulfado obtido pela rede americana dê supermercados war-Mart quando o 

seu Data Warehouse identificou _uma r.elação ~ __o cons1 uno --de fraldas 

descartáveis e o consumo áe cerveja. Analísando a ihfürmação dO Data Wareh~use 

verificou-$e ~ue quando -0.s maridos jam ao supermerr..ado a noite para comprar 

tramas aproveitavam e compravam aígumas cervejas. C-onstatadô o fato elaborou-se 

uma estra~ia de vendas Dnde..as fraldas _ficam__pró:ximas às renteJas, -in-d11zindo..os 

maridos a comprarem as cervejas. O resultado foi o aumento de vendas das 

cervejas. Ç)utro exempJa, é .o aiso -da -empresa de lelecomunicações ~a 

chamada S-print, que com o seu Dãfa Warehouse consegue identificar com 6U dias 

de antecedência.os. 11511árlos 41Ja lmcaram ~senúços ~- ..auira__ap._.eradora 
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Através de _um markeíing _agr_esstvo _eta _conseguiu _eYitaf _a 1ieser_ção -de 120.000 

clientes e uma perda cfe 35 mHnões de dólares em faturamento~ 

A introdução 1ie _umData W_arehouse _em _urna_empresa ffidge _uma _mudança 

áe comportamento dOs executivos e sua relaçãõ entre os compufadores ~ as 

informações __ O Data _\JV.arebouse _mantém cUm _quadro _{mico _e _coerente --das 

ihformações ao longo da empresa, uma unica versão da verdade, trazendo 

produtividade e ganho de dinheim. 

2.5.5 Estratégias de implementação de um Data Wãrenousa 

A implementação !ie _um Data Warehouse nepende de ações 410lfüca e 

fécnítas. No campo político, assegure-se que exista suporte de alfa dlreçã9 da 

empresa e . .o rompromet1mento nos.aeren:t.es_.e__anatisias.de negócios-.da--área .ab1o0 

de lmplementaçao, escolha uma área que os resultados possam ser oó,idos 

rapidamente. No campo .técnico .=existem Jrês_aboaiagens _de impJe.me..ntação: Data 

Wareflouse Virtual, Data Mart ê Data warehouse central. Comece ílnplantadq um 
l 

Data Warehouse Virtual _par.a medir _as _benefícios .Jiessa _tecnologia oa empresa ..e 

obter mais apoio 1nterno. Selecione os dados a serem utilizados na Data Wareh~use, 

pois os usµárfos frustam-.se .com r.elatórios-QUfLsabem-4LJ.e estãolllCOf.r:.etos.reérute 

consuffi:>res experíenfes, inferna e externamer:üe. 

Um Data War.ehouse..dev.e lllr.aoeocontr.n-Lieiuna necessidade.J:ie negócio.da 

empresa . .A área de negócio deve ser a patrocinadora da inícíatíva, poís m4itos 

projetos ir)iciados _pelas áreas -1ie sistemas fracassaram _por -Dão _terem --0 _apoio 

pormco necessãrio da direção da empresa ou por nao terem definido um casr de 

negócio concr.eto. EscoJha ..um t>f.Dj.ei-0 .onde _o .r.etorno do investimento .seJa _rápido .,e 

de fácil implementação e evíte escolher projetos complexos poís os resuft,dos 

podem nã9 ser tangiv.els a curto _pr.azo_ Em ~oje.tas complexos .n cusio _e o esfor..ço 

áe ffnpfementação são altos, correndo o risco de serem abordados antes dos 

benefícios aparecerem. 

Os Data Marts são Data Warehouses distribuídos e dedícados à área~ de 

negócios específicas A vantagem ásegregar -em um ambiP..nta todos !lS_-dados 
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relativos a um deteminado negócio e utmzarlerramentas analiticas orientadas par-a -0 

negócio ;ilvo. 

0-s Uata Warehouse C-entraís contém daáos suficientes para descrever o 

negócio corno um 1o1io. Bila JmpJementação _é mmplexa _e _car_a, _porém _pern:íitindo 

uma visão global dos dados e pesquisas anafífícas mais ampfas, tenáo qomo 

estratégia ,recomendada_a aiação--CJe_urrLData -Warehouse Cerúral -apar:tir fie-Data 

Marts. 

Desenvolve-se O-ata Marts à medida cfas necessidades de negócios, e atr~vés 

de metad9dos padrões -Obtém-se _ _a v.lsão lias -dados _distribuídos, _ampl.iar:u;io -G 

processo de pesquisa analítica. Também os metaáaábs tem a capacíCfád~ de 

acessar dpdos _operacionais ..em Lii~ tipos cde -bancos -de -dados, ideal ~ara 

amólenfes que requerem uma caixa extração e fransformação dos cfado~. A 

utilização ge meta.dados iacilita_a transição JieData Martsllaseados..emJlancos-!le 

dados de baixo custo para ambientes corporativos mais complexos e na mígr~ção 

para o Datp. War-ehouse Gent.r~t 

NO mercadO existem várias ferramentas de pesquisa analítica de dados ·para 

Data Ware,tlouse que_podem ser Aililizadas_em_di'fer.eaiesllancos -cle-daOOs, _jncluir::ido 

os bancos de dados relacionais e multidimensionais ideais para requi,itos 

complexos de apoio à decisão 
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3CONCLUSÃO 

U-ma das maíores contrffiuiçoes que este trabalho trouxe, füí o fatQ de 
1 

proporcionar ab 1alização _conceiíuaJ !los noy_o_s _co_ncettas_de Downsizing, -Mar.ket-ing, 

CRTVr, Büsiness lntelITgent, ERFe O-ata Warehouse oem como a afüaITzação sobre 

as tendências de mercado r-eladonadas..aos assuntoo. 

Tive a oportunidade de conhecer as metodologias adotadas peras gra111des 

empresas _para implementar e implantar .ca solução _que m.efuor atende ca _cada 

probrema que se áeseja excíuir e com os su.Dsídibs oferecic:fOs pela revisá? de 

literatura, pude comparar o que fQi Dbsent.ado na prátk..a ceom a leoria. 

As novas realidades críaáas peras Of"ganlzaçoes Virtuais, das quais a mt,rnet 

é o maior exemplo, .estão num -estágio .de ~o _prlmárJo, já400 .a__sua 

utmzaçao se intensificou efetivamente a partir do Início da década de 90; contµdo, 

não se tra~ mais .de -ilrnmes .ou .de ficção .científica Estamos !lianie_dfuJmarealidade 

que é preciso enfrentar, pois é ímpossíver ígnorar as transformações que ei;tão 
1 

ocorrendo ,em nosso tempo. 

A.s sociedades se modificam e ao nível econômico, as empresas tam,bém 

seguem seu .curso ir.ansformador lnciWndo em suas -atividades nmtaSlecooJogjas .e 

novos procedimentos, visando melhor agenciamentos dos recursos financeír9s e 

intelectuais -e também~ ~ucros. 

A. ufilfzação do computador e de redes interligadas para transmissão rápida 

de informações vai .determinar _as nov_as condições mfilas .de existf>JlCia, .já.sendo 

exercit~das. 

Consideram-se váffilas as novas tendências da tecnologia e da 

informatização, !lesde que efeíivamenie o8 sociedade _como .um iodo .possa se 

beneficiar dos resultados desse fascinante processo em cursa.. 

Posso também .coociuir _que BStas .nows .tecnoJogjas ~ facilitando -ª 
administração das informações e o reracionamento com os seus cffentes que 

juntamente .com o capilal inteJectual .formam .o .que bá Lia mais impartante ~ara as 

grandes empresas. 
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4 GLOSSJ\RIO 

S-ack Offíce - refaguarda da operaçãQ, 

Banco de Dados....., Tecnicamente, 4LJalquer conjunto de informações ...,...!fesde 

uma símpíes lista ae compras a um conjunto complexo de informaçoes sobfe o 

cliente, conhecido como banco cde -dados -do -Cliente. No antantq, -0 -termo ~ 

gerarrnenfe aplicado para regisfro de informações computadoriz~das. 

Base de Dados - ver cbanco $ dados 

Business lntelligence - é um conjunto de ferramentas e aplicativos que 

permitem tomadores 1:fe decisão ier ca _possibilidade _de N'98nizar, 20.alisar, distribuir ce 

agir, afucfando as empresas fômar decisões memores e maiS rápi~ 

Call Center - LocCaJ em JJma empresa 1IDde se concentram as JJgações 

teíefõnícas de clientes. Um carr center típico dispõe de tecnologia de infõrmação para 

automatizqr DS f)f-OCeSSOS _e lem ~ -capacidade 1:Íe supmiar lIDl {}rallde volume de 

ligaçoes simultaneamente, atendendo, manfendo o registro e redirecionado 9fsas 

ligações qµaru:lo necessárjo_ Um rall centPJ cé_utilizMorn apoio~~atáJogos, 

empresas ae tele-marRefiflg, suporte a produto (flelp aesk), serviÇos de atendimento 

ao consumidor (SAG~ e a cQualquer ~mpresa 4LJe me D íelef.one mmo suporte 4 

vencfas (tefevendas). 

Cànar - meio pelo quar os produtos e serviços são fornecidos ou prest~dos 

para o cliente Jmat 

Clientes de Maior Vafor (CMVJ- Aqueles clientes com varar maís alto p~ra a 

empresa - os _que fazem maior ~arte !ios negócios, ger-am mais-altas margens de 

lucro, são mais predispostos a cooperar e tendem a ser os mais fiéis. Os CMVs são 

aqueles nps 4L18is a empresa 1em a mais calta ~ (share Df aJS!omerl D 

objetivo de uma empresa para seus CMPs e a refençãõ. 
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CRM (Customer .ReJationsbipManagement) ...,.. Gecência-do-ReJacimlamento 

com Clientes. O CRl'VI' é o mesmo que rvrarketíng one to one. ESse moáef? de 

negócios centrado no .cliente -!ambém á_ -eonhecido como_ Marketing rle 

reracronamenfo, MarR:eting em tempo rear, Intimidade com o cliente. ~as a icfeí~ é a 

mesma, OIJ seja, estabelecer relacionamento ÁÁ)m JlS ~s na iDJma mülidual ~ 

depois usar as informações cofetadas para tratar cfíentes diferentes áe maneira 

diferente. O int~rcâmbio entre um~~ _a emprJaSa iorna JlllJtuameote-henéfico, 

uma vez que os crfenfes oferecem Informações em retribuição aos senôços 

personalizç:i,dos que atendem às suas nece.c;sirlades indivldua~s. 

CRN!Analítico - Componente do CRM que permite ídentífiCar e acompanhar 

diferentes tipos de clientes como~ aiente rle maior valor ~ ~ntes na maior 

potenciar O-e posse dessas infürmações, determinar qual estratégia seguir para 

atender a~ -diferentes necessidades 005 ~entes~- ~nte~t~lizii 

recursos de data miníng para rocaflzar os padrões de diferenciação entre os clíeptes. 

CRM Colaborativo - E a aplicação da tecnolo_gia de informaç_ão (TI) que 

permite a Integração enfre toáos os pontos áe contato do clíente com a empresa. 

Esses pontos !ie _contato _cieyem ES1ar .preparn!ios =Para iníer2gir com o cliente e 

disseminar as informações levantadas para os sistemas de C~operagonal. 

CRM Operacional - E a. aplicação da tecnolQQia de informa~ão (TIJ para 

mertmrar a eliclência cto-refacionamemo-emre-os-cfierlles e a-empresa.'CSfão-~ntre 

os produtos de CRM Dperacional ~ aplicações J1e ~ 4ia lru"~ na 
venáas (SFA) da autómaçao de canais de venda (SCAJ, dos sistemas dê com~rcio 

eletrônico ~nos caU ~D LRM -0peracionaJ ~Mê_a lntF-grarrão JieiodoscOS 

produtos de tecnologia para proporcionar o melhor atendimento ao cff~nte. 

Correio Eletrônico ~s-mail) - l} .Comunicação 1ie2Jgum lipnne escrlta, mm 
envío e recepção, usanáo o computador. 2T Sistema de computação que permite a 

troca de mensagens me.diante "°-~!lacmruiem.__ __ 
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Data Mining (Mineração rleDadns) -Análise daslnformações_BDHlm banco 

de dados. usando ferramentas que procuram tencrencías ou anomalias sem o 

conhecime,nto do significado .das .dados Flmdamental ~· estr.at.égja_c; ~ J:RM, 

especialmente no comércio eletrônico. 

0-afa Warehouse - COieçãO de dados oriehfados a assuntos, integr~dos, 

variáveis no lempo .e não voláteis ~E .supor:te_ao =Processo _g.er.enciaJ .deJomada rle 

dec[são. 

E-commerce (comércio efetrôníco) - ~efere-se a usar a Internet, 
1 

comunicaçõ.es digitais e aplicativos-1ie tecnologia da informação para possibilitar -0 

processo cfe compra ou venda. Alguns especiafistas definem e-commerce ~orno 
1 

todas as etapas 4lJe DCOfreID .em .quaJquer.Ulo ~ DP,gócios usando~lf>...cnologja 

acima descrita. Outros, como compras feítas por consumidores e empresas pela 

Internet. 

C-maff - ver correio eletr-Pnico 

ERP (Enterprise Resource Pfêlnning) - ERP- é o termo que descreve uma 

série de atividades Jie {JeStão .empresarial suportadas .,por •r..ações ~ I_J_ Essas 

atividades são compostas de muitos módulos, incluindo planejamento de proquto, 

compras, estoque, r.eJacionamento com fomecedar.es., atendimento .ao ..clie.n!e e 

acompanhamento de pedidos. Em seu uso corrente, o termo ERP-engfbba ta~bém 

módulos para as áreaslirumceir.as..e .de-recursos 1lumanos. .Nor-malmenteAml ERP 
1 

utiliza ou é integrado a um banco de dados, e a implantação de um sístema ~RP 

envolve uma ._profunda Enális.e ..do negócio .da .empresa, ir.ejname.nto de funcionários 

e modificações ou criação de procedimentos.. 

Internet ...,.. O .lf.asto -COajunto -de redes conectadas _entre .si _que interligam 

diferentes tipos de computadores em todo o mundo. Todas elas usam os protocplos 

TCP/IP e evoJuíram E .partir .da ARPANET .do fim .da .déca.da .de BD e no inicio .00 

década de 70. 
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Staging Area - É a extração dos dados do sistema de origem par.a um 

ambiente intermediário, que servírao como lnfürmação para o cadastro do Ç>ata 
i 

Warehouse. 

Tecnologia da lnformaçãojlT - lnformation TechnolQQYJ - Ê o termo que 

engloba toda a tecnologia utilizada para criar, armazenar, trocar e usar ínform~ção 

em seus diversos formatos {dados . ~. .áudio, jmagens, vi<ieo, 

apresentações multimídia e outros meios, incluindo os que não foram criados ainda). 

E um termo conveniente para incluir a tecnolo_gi_a rle computadores e tele

comuntcaçues na mesma palavra. ~ssa-conver gêncla está condatirr(jo-a-""f'evo~ção 

da informação."_ 
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