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RESUMO 

A competitividade de uma empresa está diretamente relacionada à quantidade e qualidade de 

informações que a mesma utiliza para tomar decisões. A globalização e o alto volume de 

dados gerados, associados à necessidade de informações em tempo ágil, impulsionam o 

desenvolvimento e a aquisição de ferramentas de tecnologia de informação cada vez mais 

robustas e versáteis. Neste cenário, surgem ferramentas como o Business Intelligence, e, 

posteriormente, o Self-Service Business Intelligence que possibilitam a tratativa ágil e 

automatizada de grandes volumes de dados para atender essas necessidades crescentes por 

parte das organizações. Este trabalho visa estudar a implantação de um Self-Service Business 

Intelligence no setor de planejamento e controle da manutenção em uma empresa de logística 

ferroviária, através de uma análise crítica da implantação e proposta de melhoria na utilização 

da ferramenta. As avaliações foram baseadas em dados históricos gerados pelo setor, bem 

como entrevistas e questionários com os usuários impactados com a implantação e o uso da 

mesma. Durante as análises foram levantadas propostas de melhorias para potencializar a 

efetividade da ferramenta. 

 

 

Palavras-chave: Self-Service Business Intelligence, Tecnologia de Informação, 

Automatização, PCM. 
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ABSTRACT 

The competitiveness of a company is directly related to the quantity and quality of 

information it uses to make decisions. Globalization and the high volume of data generated, 

coupled with the need for agile information, drive the development and acquisition of 

increasingly robust and versatile information technology tools. In this scenario, tools such as 

Business Intelligence and later Self-Service Business Intelligence emerge that enable the agile 

and automated handling of large volumes of data to meet these growing needs on the part of 

organizations. This work aims to study the implementation of a Self-Service Business 

Intelligence in the planning and control of maintenance in a railway logistics company, 

through a critical analysis of the deployment and proposal of improvement in the use of the 

tool. The evaluations were based on historical data generated by the sector, as well as 

interviews and questionnaires with the users impacted with the implantation and the use of the 

same. During the analyzes, proposals for improvements were made to enhance the 

effectiveness of the tool. 

 

 

Keywords: Self-Service Business Intelligence, Information Technology, Automation, MPC. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Segundo McGee e Prusak (1994), a informação é o principal elo de comunicação e 

sustentação entre a estratégia e a ação em uma empresa. Há dois principais níveis de iteração, 

no primeiro nível, a informação reflete se a execução está de acordo com o modelo definido 

pela estratégia. No segundo nível, a informação atua como um feedback
1
que aciona o 

aprendizado organizacional, de forma a garantir que a estratégia consiga se adaptar em um 

ambiente dinâmico e competitivo. De acordo com Jamil e Neves (2000), em meio à 

globalização, a informação é peça fundamental na atividade gerencial estratégica e 

administrativa das organizações.  

Dessa forma, a crescente necessidade das empresas de ter informações qualificadas em 

tempo ágil é o principal motor que impulsiona o desenvolvimento e aquisição de ferramentas 

para tratar dados. Contudo, com o grande volume de dados em diferentes bancos e formas, há 

uma possibilidade de interpretações equivocadas, o que dificulta distinguir dados 

contextualizados e relacionados de informações potencialmente desnecessárias ou confusas. 

Apenas informações qualificadas são de fato benéficas para a estratégia da empresa. A 

obtenção dessas informações passa pelos processos de seleção, análise, classificação, 

armazenamento e recuperação. É nesse cenário que os sistemas Business Intelligence (BI) 

surgem a fim de suprir essa demanda das organizações (JAMIL e NEVES, 2000; CASTRO, 

2016). 

Business Intelligence (BI) é um conjunto de tecnologias que transforma grande 

volume de dados brutos em informação, possibilitando uma análise mais efetiva e 

contextualizada, visando melhorar a interpretação de dados, a fim de melhor direcionar as 

decisões estratégicas no meio corporativo, gerando assim vantagem competitiva (CASTRO, 

2016). 

As ferramentas de BI são moldadas pelo setor de Tecnologia de Informação (TI) para 

que a área utilizadora da informação consiga gerar suas análises. A sobrecarga de demanda 

nos setores de TI faz com que a informação demore a chegar para o usuário final. Diante 

desse contexto, surgiram as ferramentas de Self-Service Business Intelligence (SSBI) que 

permite ao usuário de negócios acessar os dados em sistema e conseguir criar suas próprias 

                                                 
1
Feedback: Resposta enviada à origem sobre o resultado de uma tarefa que já foi realizada. 
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consultas e análises, sem precisar de formação específica na área de TI. (LU, 2014; IMHOFF 

e WHITE, 2011). 

A vantagem competitiva da empresa em seu setor de atuação depende da percepção 

das tecnologias emergentes às operações e do uso eficaz da informática em seus processos 

decisórios (FILHO, 2000). Compete a cada organização analisar a pertinência e a composição 

dos sistemas informacionais pretendidos, considerando a relação entre custo e benefício 

(JÚNIOR et al., 2005). 

A forma em que os recursos de sistemas de informações são utilizados para 

aperfeiçoar a tomada de decisão é o que gera valor para a organização. É válido ressaltar que 

apenas o investimento em TI não garante ganhos competitivos, é necessária a utilização 

efetiva das ferramentas dentro do contexto organizacional (MCGEE e PRUSSAK, 1994; 

OLIVEIRA E BERTUCCI, 2003). Os principais fatores que atrapalham a eficiência 

tecnológica, segundo Oliveira e Bertucci (2003), estão relacionados ao despreparo técnico, 

infraestrutura deficiente e altos custos iniciais. Ao usar ferramentas de TI como suporte 

gerencial para a organização, o planejamento estratégico e a TI devem estar completamente 

alinhados (JÚNIOR et al., 2005). 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Diante das exigências do ambiente organizacional e da maior concorrência, as 

organizações realizam investimentos para que se tornem mais competitivas (COSTA e 

SANTOS, 2012).  As organizações buscam ferramentas que facilitem a aquisição, 

organização e análise de grandes volumes de dados dispersos, a fim de gerar informações para 

as tomadas de decisão (OLSZAK e ZIEMBA, 2007). 

Para Turban et al. (2010), é crescente a relevância de sistemas que viabilizam análises 

para tomada de decisão, visto os impactos significativos na melhoria da quantidade e 

qualidade de informações disponíveis nas organizações. 

Segundo Primak (2008), os softwares de BI auxiliam as organizações em diversas 

situações de tomada de decisão, de forma a contribuir para a elaboração de estratégias e 

otimização de recursos, aumentando assim a competitividade das mesmas. Cresce 

exponencialmente a fatia de investimentos direcionados a implantação de ferramentas de BI. 

A Forbes Insights publicou um estudo, realizado com executivos de TI e negócios, no qual 



15 

 

60% das empresas, em 2016, visavam aumentar investimentos em soluções BI (EXAME, 

2018).  

O Self-Service Business Intelligence (SSBI) difere-se do BI ao possibilitar que a 

própria área de negócios cruze relatórios, de acordo com a necessidade de análise, sem a 

necessidade de comunicar com o setor de tecnologia de informação da empresa. No SSBI, os 

utilizadores possuem mais autonomia, de forma que o grau de utilização das funcionalidades 

do sistema depende do nível exploratório do utilizador, que vai desde gerar relatórios simples 

e automatizados, até análises mais complexas e abrangentes. (CASTRO, 2016). 

Com base na melhoria das ações estratégicas permitida pelo BI, o presente estudo tem 

como importância mostrar as utilizações do Self-Service Business Intelligence (SSBI) e os 

ganhos que podem ser gerados à empresa diante da transformação de dados em informação de 

forma mais eficiente. 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

O foco do presente trabalho é estudar a implantação e utilização da ferramenta de Self-

Service Business Intelligence no setor de manutenção da empresa em estudo. 

Consta no estudo a análise dos principais impactos organizacionais da implantação de 

uma ferramenta de SSBI no setor de planejamento e controle de manutenção em uma empresa 

de logística ferroviária, no período compreendido entre o 2016-2018. 

Neste trabalho são apresentados conceitos relacionados ao tema Business Intelligence, 

utilizando como base publicações e exemplares sobre o mesmo. Além do referencial 

bibliográfico, é levantado o contexto do setor de manutenção da empresa e como a ferramenta 

impacta no dia-a-dia dos usuários das informações.  

1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é estudar a implantação e utilização da ferramenta de 

Self-Service Business Intelligence (SSBI) na empresa de transporte ferroviário, bem como um 

retorno esperado desse estudo é identificar pontos para melhor utilização do software, visando 

reduzir as rotinas operacionais dos colaboradores envolvidos e melhorar o fluxo de 

informação na empresa. Diante disso, os objetivos específicos do trabalho se desdobram em: 
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● Avaliar os impactos na área responsável por calcular e divulgar os indicadores de 

desempenho do setor de manutenção; 

● Avaliar os impactos para as áreas responsáveis pelo planejamento e controle da 

manutenção; 

● Avaliar a redução de custos relacionados à geração de relatórios pelo setor de 

Tecnologia de Informação (TI) e, consequentemente, a redução da dependência desse 

setor; 

● Análise crítica da experiência de implementação do SSBI. 

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

 Em conformidade com as classificações propostas por Gil (2002), o presente trabalho 

trata-se de uma pesquisa descritiva, por buscar descrever características de um fenômeno, 

exploratória, que visa explicitar o tema e um estudo de caso, por ser o estudo de um objeto 

específico. A abordagem de pesquisa é tanto quantitativa quanto qualitativa, pois visa 

identificar e analisar dados mensuráveis e não mensuráveis. A natureza da pesquisa é 

aplicada, porque o estudo é realizado dentro de uma empresa real, no intuito de levantar e 

analisar os impactos da implantação de um SSBI. 

 A análise será a partir do levantamento de dados históricos no período compreendido 

entre 2016 e 2018, e através da aplicação de questionários direcionados para os colaboradores 

de maior interface com o SSBI e seus produtos. A estruturação destes questionários é baseada 

nos requisitos necessários para analisar os impactos do SSBI no setor de manutenção da 

empresa estudada. O levantamento histórico compreende dados de homem-hora destinados 

para atividades operacionais rotineiras, relação de quantidade de hora extra por período e 

respectivo custo para criar novos relatórios. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 O presente trabalho é formado por cinco capítulos: 

 Este capítulo envolve a contextualização sucinta do tema de estudo, de forma a delimitar 

o assunto abordado. O capítulo se subdivide em considerações iniciais, justificativa, escopo, 

objetivos, metodologia e estrutura. 
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 O segundo capítulo abrange a revisão bibliográfica, pontuando os principais conceitos 

que permeiam Self-Service Business Intelligence (SSBI). 

 O terceiro capítulo compreende a contextualização do setor em estudo e a evolução dos 

sistemas de informação na empresa. 

 O quarto capítulo expõe e discute os resultados obtidos, analisando os dados levantados 

e os questionários aplicados. 

 O quinto capítulo encerra o trabalho consolidando as principais conclusões. 
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2. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

2.1 DADOS, INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO 

Dados são sinais, do ambiente interno e externo, que foram apenas coletados, isentos 

de processamento, correlacionamento ou de uma interpretação de qualquer tipo, sendo desta 

forma, matéria-prima para a produção de informações. Informação é o processamento dos 

dados em uma forma inteligível para as pessoas que vão utilizá-lo (MORESI, 2000). 

De forma similar, Stair e Reynolds (2011) afirmam que os dados representam o 

mundo real, de maneira bruta, sem valor adicional. Para transformar dados em informações, é 

necessária uma sequência de tarefas logicamente relacionadas para alcançar um resultado 

definido. 

Na mesma linha de raciocínio, O‟Brien (2009) caracteriza dados como medidas 

objetivas, sem julgamentos, enquanto informações são dados apresentados em um contexto 

específico e representativo para o usuário. Para transformar dados em informações, num 

primeiro momento é necessário processá-los de forma a agregar, manipular e organizar. Após 

isso, o conteúdo já organizado deve ser analisado e avaliado em determinado contexto para 

expor a um usuário humano. 

A partir da criação, organização e processamento de informações, as empresas geram 

novos conhecimentos por meio do aprendizado, de forma que a informação desempenha um 

papel estratégico no desenvolvimento e na capacidade de adaptação da empresa. O processo 

de adaptação às mudanças do ambiente externo e o aperfeiçoamento de processos dependem 

diretamente da concepção desses novos conhecimentos. Outro aspecto relevante do 

aprendizado é o desenvolvimento de novas capacidades, novos produtos e serviços (CHOO, 

2003). 

Moresi (2000) afirma que o conhecimento suporta uma maior compreensão da 

situação problema, direcionando melhor as decisões da empresa. Além disso, a interação entre 

o conhecimento e o ambiente faz com que ele seja constantemente atualizado, e não estático 

no tempo.  

Segundo Davenport e Prusak (1998), a formação de novos conhecimentos depende de 

informações contextualizadas, valores e experiências anteriores. O conhecimento consiste na 

incorporação de novas experiências e informações, e, dentro de empresas, além de estar 

presente em documentos, ele está presente em rotinas, processos e normas organizacionais. 



19 

 

Para Choo (2003), existem três arenas de uso da informação que sustentam as ações 

organizacionais, sendo elas: criação de significado, construção do conhecimento e tomada de 

decisões. Esses processos são interligados e se alimentam mutuamente. A figura 1 explica os 

três processos como camadas concêntricas, em que a camada interna produz fluxo de 

informação para a camada externa adjacente, enquanto a informação é progressivamente 

assimilada do exterior para o interior, permitindo assim a ação da empresa. 

 

Figura 1: A organização do Conhecimento 

 

Fonte: Choo (2003). 

 

Segundo Menezes et al. (2017), o principal ativo que garante a competição no 

mercado atual é o conhecimento circulante dentro das organizações. Neste cenário, 

plataformas tecnológicas são fundamentais para a sobrevivência das empresas, suportando o 

registro de ações e facilitando as interações dentro da organização. 
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2.2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES 

Primak (2008) defende que para o gestor agir de forma consciente e segura, a 

tecnologia de informação (TI) é um componente fundamental, visto que permite o 

armazenamento de dados, a obtenção de informações e a geração do conhecimento. Ainda 

segundo o autor: 

“Um dos principais objetivos destes sistemas é fornecer ao executivo, de 

forma selecionada e resumida, os dados necessários para a execução de 

entendimento da situação-problema.” (PRIMAK, 2008, p.15) 

 

 Stair e Reynolds (2011) conceituam sistemas de informação (SI) como um conjunto de 

recursos interligados que coletam, manipulam, armazenam e disseminam dados e 

informações.  

O‟Brien (2009) afirma que a TI e os SI‟s são componentes vitais para o sucesso 

empresarial, auxiliando todos os tipos de empresas a melhorar eficiência e eficácia de 

processos e nas tomadas de decisões gerenciais, fortalecendo assim a estratégia da empresa 

em busca de vantagem competitiva. 

Mais do que monitorar e apoiar na tomada de decisão, para Stair e Reynolds (2011), os 

sistemas de informação frequentemente estão envolvidos de tal maneira no processo que 

passam a fazer parte dele, fornecendo entradas, auxiliando na transformação do produto ou 

produzindo saídas. A figura 2 mostra como é o fluxo de informações dentro de um sistema de 

informação. 

 

Figura 2: A cadeia de valor de um sistema de informação 

 

Fonte: Moresi (2000). 
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 Segundo Ciupak et al. (2013), os sistemas de informação (SI‟s) dentro de uma 

empresa podem ser classificados de acordo com os tipos de decisões que suportam, de forma 

hierárquica, sendo eles: 

● Sistema de Processamento de Transações (SPT): São os sistemas que dão 

suporte para transações de operações e atividades básicas da organização, 

atualizando o banco de dados da empresa. Por exemplo: sistemas de 

contabilidade, sistemas de baixa de materiais, de recursos humanos, etc.  

● Sistemas de Informações Gerenciais (SIG): São os sistemas que consolidam as 

operações da empresa que são registradas no SPT, monitorando e controlando 

os processos. 

● Sistemas de Apoio à Decisão (SAD): São sistemas que compilam as 

informações geradas no SPT e SIG, além de buscar informações externas 

também. O intuito do SAD é examinar o impacto de possíveis ações antes da 

tomada de decisão, focando em problemas e situações que vão além da rotina. 

● Sistema de Informações Executivas (SIE): São sistemas que cruzam as 

informações do SIG e SAD e outras fontes externas, de forma a olhar para o 

todo, buscando trazer informações mais estratégicas para embasar tomadas de 

decisão por parte da alta gerência da empresa. Os SIE‟s são formados por 

ferramentas mais visuais e amigáveis para os usuários. 

A pirâmide representada na figura 3 explicita essa hierarquia, de forma a separar os 

sistemas de informação de acordo com as suas contribuições. 

 

Figura 3: Hierarquia dos Sistemas de Informações 

 

Fonte: Laudon e Laudon (1999). 
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Segundo Vercellis (2009), o conceito de Sistema de Informações Executivas - 

Executive Information System - surgiu na década de 80, como reflexo do avanço da TI e das 

transformações organizacionais. Costa e Santos (2012) defende que a proposta do SIE 

consistia em usar novas tecnologias para extrair, transformar, processar e apresentar dados, 

diferenciando-se dos demais sistemas de apoio pelo viés mais tecnológico e estratégico. Em 

meados dos anos 90, a partir do Gartner Research Group
2
, surgiu o conceito de Business 

Intelligence, dando sequência a evolução dos sistemas de apoio gerenciais (PRIMAK, 2008). 

2.3 BUSINESS INTELLIGENCE 

Segundo Stábile e Cazarini (2000), cerca de 80% das informações dentro das 

organizações não são disponibilizadas para os usuários finais. Isto porque no decorrer do 

tempo, as organizações desenvolveram sistemas a parte, cada um com sua especificidade, de 

modo a formar ilhas de informações segregadas. Para Fortulan (2006), essa a falta de 

integração entre os departamentos gera, por hora, informações duplicadas, enquanto outras 

informações são insuficientes. Neste contexto de fontes heterogêneas de informação, o uso do 

Business Intelligence (BI) é relevante, pois viabiliza a coleta de dados em sistemas e fontes 

diversificadas de informações para organizar e preparar as mesmas para análises (CASTRO, 

2016). 

Segundo Stair e Reynolds (2011), a finalidade do BI é reunir informações de forma 

oportuna e utilizável, gerando impacto positivo nas estratégias, táticas ou operações dos 

negócios, fornecendo insights para resolução de problemas e possíveis alavancas. 

De forma similar, Gil et al. (2010) afirmam que o propósito dos sistemas BI é formar 

bases de conhecimentos dinâmicas, on-line, a partir de base de dados da empresa. Nesta 

perspectiva, esses sistemas são responsáveis por facilitar a busca de informação correta e 

completa, no momento certo e diversificados níveis analíticos, pois cada usuário pode 

apresentar maior ou menor necessidade de detalhes informacionais.  

Para Turban et al. (2009), o BI visa três objetivos, sendo eles: possibilitar acesso 

interativo aos dados, viabilizar a manipulação de dados e fornecer insumos para análises. De 

forma mais macro, segue a definição de BI pelo referido autor: 

 

                                                 
2
Gartner Research Group: Consultora de pesquisas de mercado na área das Tecnologias da 

Informação. 
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“Business Intelligence (BI) é um termo „guarda-chuva‟ que inclui 

arquiteturas, ferramentas, bancos de dados, aplicações e metodologias.” 

(TURBAN et al., 2009, p.27). 

 

De acordo com Primak (2008), o BI é definido como um processo inteligente que 

coleta, organiza, analisa, compartilha e realiza o monitoramento de dados, de forma a gerar 

informações estratégicas para as tomadas de decisões no meio empresarial.  

Chaudhuri et al. (2011), dividem o BI em uma estrutura comum, formada por cinco 

partes, sendo elas: coleta de dados, integração de dados, armazenamento de dados, análise e 

apresentação. Apresentada na figura 4, Castro (2016) explica a estrutura básica da seguinte 

forma: 

Para iniciar o processo do BI, a primeira parte consiste na busca de dados, estruturados 

ou não, de várias fontes internas ou externas. 

 A segunda parte, de integração dos dados, é conhecida como ETL, de origem do inglês 

Extract, Transform and Load, que consiste em extrair, transformar e carregar os dados de 

forma consistente e coerente com a arquitetura do BI utilizado.  

Na terceira parte, depois de passar pela transformação, limpeza e integração na 

segunda fase, os dados são encaminhados para plataformas de armazenamento, sendo elas 

Data Warehouse e Data Mart. 

A quarta parte consiste na análise dos dados já condensados de forma relacional 

multidimensional, os componentes mais usuais são o Online Analytical Processing (OLAP) e 

o Data Mining. 

E por fim, a última parte consiste na apresentação dessas análises, através de relatórios 

personalizáveis, gráficos e dashboards
3
, no intuito de viabilizar uma interpretação intuitiva e 

imediata para o usuário final. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
Dashboards: painel de controle. 
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Figura 4: Estrutura comum de Business Intelligence 

 

Fonte: Chaudhuri et al. (2011). 

 

Os conceitos dos principais componentes do Business Intelligence são abordados a 

seguir. 

 

 Data Warehouse e Data Mart 

Data Warehouse (DW) são grandes armazéns de informação que abrangem todos os 

dados da organização (CASTRO, 2016). A diferença básica do Data Warehouse (DW) para 

um banco de dados comum é a funcionalidade de armazenar dados analíticos e históricos, 
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focando mais em tendências e aglomerações do que em dados transacionais (O‟BRIEN, 

2009).   

Segundo Filho (2000), o desenvolvimento de um DW é a partir da modelagem 

dimensional dos bancos de dados, de forma a apresentar uma estrutura mais intuitiva, 

semelhante a relação que o usuário final faz entre os dados. No modelo há uma tabela 

principal de fatos que está relacionada a tabelas de dimensão, conforme apresentado na figura 

5, onde a tabela principal representa uma base de dados de transação de vendas e as tabelas de 

dimensão fornecem dados sobre produto, clientes, vendedor, dentre outros. 

 

Figura 5: Exemplo de modelagem dimensional

 

Fonte: Costa e Santos (2012). 

 

Os Data Marts possuem as mesmas finalidades dos DW, porém de forma 

departamentalizada, em menor escala, visando reduzir complexidade e custo (KUSHIKAWA 

e SATO, 2012).   
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 Online Analytical Processing 

Online Analytical Processing (OLAP) são sistemas que possibilitam ao usuário 

analisar os dados em diferentes perspectivas, através de panoramas multidimensionais, sendo 

possível devido ao tratamento e consolidação prévia contida nos DW e Data Mart (COSTA e 

SANTOS, 2012). Kushikawa e Sato (2012) destacam três formas de consultas mais comuns a 

partir do OLAP: 

● Ad-hoc: Consultas específicas, de demandas não previstas anteriormente, de 

forma a atender uma necessidade momentânea. 

● Drill Across/Down: Permite ao usuário alternar os níveis de pesquisa, como 

por exemplo, alterar a visualização de ano para mês, mês para semana, vice-

versa. 

● Slice and Dice: Permite ao usuário fazer inúmeras combinações para analisar. 

 Barbieri (2011) complementa dizendo que o OLAP é como uma arquitetura que 

possibilita análises complexas multidimensionais a partir de dados em um DW. Essas análises 

são, na maioria das vezes, apresentadas em interfaces front-end
4
 amigáveis e interativas, onde 

o usuário consegue alterar as consultas (DUAN e XU, 2012). 

 

 Data Mining 

Segundo O‟Brien (2009), Data Mining (DM), traduzido como Mineração de Dados, 

consiste em processar os dados de um DW de forma a agregar e organizar os dados, buscando 

identificar padrões, tendências e correlações. Através de algoritmos avançados e alta 

variedade de técnicas matemáticas e estatísticas, os softwares de DM conseguem extrair 

informação empresarial estratégica vital para as organizações.   

Stair e Reynolds (2011) afirmam que as ferramentas de DM auxiliam os usuários, 

através das tendências e padrões encontrados no DW, a avaliar estratégias abordadas e a 

analisar novas estratégias para assegurar a competitividade da organização, desde melhorias 

de processos internos à análise de mercado, por exemplo. Segundo Filho (2000), isto só é 

possível a partir de algoritmos de Árvores de Decisões, de Inteligência Artificial, de Regras 

de Indução e de Redes Neurais. 

Tanto o Data Mining como o OLAP são recursos para analisar os dados contidos no 

DW, a principal diferença entre eles é que o Data Mining visa padrões em meio aos dados, 

                                                 
4
Front-End: interfaces para o usuário final. 
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através de análises de inferência, enquanto o OLAP objetiva análise dimensional dos dados 

(PRIMAK, 2008). 

2.4 SELF-SERVICE BUSSINESS INTELLIGENCE 

Atualmente, organizações usam o Business Intelligence para tomar decisões mais 

rápidas e obter vantagem competitiva. No entanto, devido à alta dependência da TI, o Self-

Service Business Intelligence (SSBI) é uma alternativa pertinente, visto que os próprios 

usuários podem acessar e criar relatórios, consultas e análises, de forma a ter mais 

independência do setor de TI, agilizando o processo de tomada de decisão (IMHOFF e 

WHITE, 2011; LU 2014). 

Na mesma linha de raciocínio, Sulaiman et al. (2013) e Lu (2014), afirmam que a 

finalidade das ferramentas de SSBI é permitir que os profissionais da área de negócio possam 

criar suas próprias análises, de forma mais independente do setor de TI. 

A autonomia dos usuários de negócio para fazer as próprias análises, favorece a 

retirada de sobrecarga do setor de TI, de forma que o mesmo possa se dedicar mais aos 

projetos específicos da área, concentrando em atividades de maior valor agregado (IMHOFF e 

WHITE, 2011; CASTRO, 2016). 

Imhoff e White (2011) defendem que uso de SSBI nas organizações é impulsionado, 

principalmente, pela rápida mudança nos negócios, pela necessidade de uma análise orientada 

e pelo backlog
5
 da TI. Na figura 6, uma pesquisa realizada pelo TDWI (The Data Warehouse 

Institute) em março de 2011, sobre as principais razões para aderir ao SSBI. Nessa entrevista, 

foram entrevistadas 587 pessoas de diferentes indústrias, áreas e porte de empresa, em maioria 

da América e da Europa, obtendo 1999 respostas no total. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Backlog: acumulado de demandas. 
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Figura 6: Principais motivos para implementar o SSBI 

 

Fonte: Adaptado de Imhoff e White (2011). 

 

 Conforme ilustrado no gráfico acima, 65% dos entrevistados julgam pertinente usar o 

BI devido constante mudança de necessidade do negócio, 57% acreditam que a TI é incapaz 

de atender as demandas, e 54% dos entrevistados SSBI traz análises mais orientadas para 

dentro da organização. 

 Castro (2016) enfatiza que o SSBI eleva a produtividade da organização devido a 

redução do tempo de resposta para a entrega de relatórios, facilitando o cruzamento de 

informações de diferentes áreas da empresa.  

 Além desses pontos, o SSBI auxilia na redução dos custos, visto que a necessidade de 

suporte aos sistemas é muito baixa se comparado a outros sistemas mais complexos. Além 

disso, os utilizadores precisam de pouca ou nenhuma formação específica, visto que os 

SSBI‟s são de fácil manipulação e intuitivos (IMHOFF e WHITE, 2011; LU, 2014). 

 Desde 2006, diante do crescente investimento em soluções para análise de dados, o 

Gartner Grupo apresenta uma proposta de Quadrante Mágico para Plataformas Analíticas e de 

Business Intelligence. Segue, na figura 7, a versão 2019 do quadrante. 
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Figura 7: Quadrante Mágico para Plataformas Analíticas e de Business Intelligence 

 

Fonte: Gartner (2019). 

  

O Quadrante Mágico permite a visualização dos resultados das pesquisas de mercados 

realizadas pelo grupo, proporcionando a visão relativa entre as empresas dentro de um mesmo 

mercado. As soluções são enquadradas dentro dos mercados de acordo com os critérios 

relacionados à habilidade de execução e completude de visão dos fornecedores. A habilidade 

de execução, situada no eixo vertical, leva em consideração critérios como operações, 

experiências do consumidor, receptividade do mercado. Enquanto a completude dos critérios 

de visão, no eixo horizontal, considera critérios relacionados a entendimento de mercado, 

estratégia de marketing e inovação (GARTNER, 2019). 
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Gartner (2019), através do quadrante, separa as empresas em quatro grupos, sendo 

eles: 

● Challengers: empresas reconhecidas no mercado de BI, porém com soluções muito 

específicas, sem uma estratégia clara de domínio de mercado. 

● Leaders: empresas líderes de mercado por apresentar ferramentas mais completas. 

● Niche Players: empresas que focam em aspectos mais específicos de BI, porém 

soluções com algumas lacunas. 

● Visionaries: empresas que fornecem ferramentas maduras em algumas 

funcionalidades, porém com poucos dos recursos de BI oferecidos por outras 

empresas. 

Sendo assim, a escolha da ferramenta depende das necessidades específicas de cada 

empresa e da disposição em investir (CASTRO, 2016). No próximo tópico, ao estudar a 

realidade da empresa de objeto de pesquisa e suas expectativas, será abordado os principais 

critérios levados em consideração para a escolha da ferramenta dentro do contexto. A 

utilização da ferramenta e os estudos aqui apresentados extrapolam o fato da empresa em 

estudo ser do setor ferroviário. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 SETOR DE MANUTENÇÃO DA EMPRESA 

A organização objeto deste estudo acadêmico é uma empresa que atua no transporte 

ferroviário de diferentes cargas, descrita neste trabalho como “Empresa X”. Os principais 

setores dessa empresa são: produção, manutenção, financeiro, suprimentos, gestão estratégica, 

comercial, auditoria, jurídico e relações institucionais. 

O foco deste estudo é avaliar os impactos da utilização de uma ferramenta SSBI 

dentro do setor de manutenção, responsável pela confiabilidade e manutenção das 

locomotivas, vagões e da malha ferroviária, garantindo que o setor de produção consiga 

transportar as cargas com segurança, previsibilidade e custos competitivos. O setor de 

manutenção conta com 3 áreas voltadas para a execução das manutenções, divididas em 

locomotivas, vagões e malha ferroviária. Além dessas, o setor conta ainda com mais duas 

outras áreas, que as interligam as demais, sendo elas a área de confiabilidade dos ativos e a 

área de planejamento e controle da manutenção. 

 A primeira é responsável por calcular os gatilhos de manutenção para cada ativo 

específico, de acordo com um percentual de confiabilidade esperado. Por exemplo, para 

locomotivas, de acordo com as especificações do fabricante e com os dados históricos de taxa 

de falha, são separadas em determinados grupos de forma que cada um deles possua gatilhos 

específicos de manutenção. 

Já a segunda área, a de Planejamento e Controle da Manutenção (PCM) é responsável 

por planejar as manutenções nas locomotivas, vagões e da malha ferroviária. No planejamento 

é necessário levar em conta os gatilhos de manutenção fornecidos pela área de confiabilidade, 

a previsão de utilização dos ativos fornecidos pelo setor de produção, o histórico de 

intervenções corretivas, a capacidade e recursos disponíveis nas oficinas, além das equipes de 

manutenção do trecho ferroviário. Após reunir essas informações, é criada a agenda de 

manutenções para os diferentes ativos. 

As áreas de locomotivas, vagões e malha ferroviária, que englobam as oficinas e 

coordenações ao longo da ferrovia, são as áreas que executam as atividades de manutenção 

planejadas para os seus ativos, além de atuar nas manutenções corretivas, visando 

disponibilidade e confiabilidade para que a produção transporte de forma mais eficiente. À 
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medida que essas áreas realizam as manutenções e utilizam recursos, elas passam para os 

sistemas transacionais, de forma a alimentar os bancos de dados e atualizar as informações.  

O processo de manutenção de ativos na Empresa X inicia com a demanda de 

utilização dos ativos, calculada de acordo com a produção prevista para o mês seguinte. Essa 

demanda de disponibilidade de ativos, em conjunto com as especificações de gatilhos de 

manutenção e com a taxa histórica de manutenções corretivas, entram como insumo para o 

processo de planejamento e programação da manutenção. Em seguida, as áreas de execução 

executam os planos de manutenção, de forma a abastecer o controle das intervenções 

realizadas e também de, quando necessário, questionar os gatilhos vigentes para a área de 

confiabilidade, que pode, de acordo com conhecimento técnico, repensar os gatilhos de 

manutenção.  

O setor de manutenção busca disponibilizar os ativos necessários para suportar a 

produção da empresa. É válido ressaltar que tanto a etapa de controle quanto a etapa de 

parametrização de gatilhos realimentam o ciclo, gerando a necessidade de revisar o planejado. 

A figura 8 demonstra o fluxo de informação entre o setor de produção e manutenção para 

disponibilização dos ativos. 

 

Figura 8: Fluxo de informação para disponibilização de ativos 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 De acordo com as responsabilidades de cada área, é possível perceber a Confiabilidade 

e o PCM possuem a necessidade de cruzar muitas informações, realizar análises distintas e 

manipular um alto volume de dados para planejar as intervenções da forma mais assertiva, 

combinando custos de manutenção, com confiabilidade e disponibilidade dos ativos. 

Enquanto isso, para as áreas mais operacionais são necessárias atualizações diárias de 

relatórios e informações que influenciam nas tomadas de decisões do dia-a-dia, como, por 

exemplo, priorizar uma manutenção em detrimento da outra.  

Diante desta concentração de análises nas áreas de Confiabilidade e PCM, cada uma 

delas possuem uma coordenação, dita área controle, que centraliza a geração e atualização de 

bases de dados, indicadores e painéis gerenciais para os diversos segmentos. Essas 

coordenações de controle são as que mais necessitam de um SSBI para atualização diária e 

automática, tornando esses acompanhamentos mais simples e diretos com maior 

confiabilidade das informações. 

A coordenação de controle do PCM é responsável pelo desdobramento de metas do 

setor de manutenção e a apuração de resultados durante o ano. O desdobramento de metas 

consiste em definir os indicadores, com suas respectivas métricas e alvos, de cada equipe 

dentro do setor de manutenção, de acordo com a atuação e responsabilidade das mesmas. O 

número de indicadores por equipe varia entre 4 e 10, totalizando aproximadamente 700 

indicadores que ficam sob responsabilidade de definição e apuração da coordenação de 

controle do PCM. A apuração dos indicadores pode ser resumida em criar controles para 

cálculo de resultados, atualizá-los e divulgá-los a empresa. Paralelo à divulgação, a área 

também é responsável por criar e atualizar painéis de monitoramento de desempenho e enviar 

relatórios com periodicidade definida para os grupos interessados. 

Além da coordenação de controle, o PCM conta com a coordenação de planejamento e 

de programação de manutenção de material rodante – engloba locomotivas e vagões –, 

coordenação de planejamento e de programação de manutenção de malha ferroviária, 

coordenação de materiais, coordenação de direcionamento para atendimentos emergenciais e 

coordenação de produtividade das oficinas de manutenção. Essas demais coordenações 

necessitam de diferentes análises o tempo todo, visto que emergem delas alavancas para 

otimização de processos de manutenção, sendo imprescindível um SSBI que permita a 

construção dessas análises de acordo com o que o usuário de negócios precisa. 
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O setor de manutenção gera diariamente um grande volume de dados, em diferentes 

sistemas como o EAM
6
 e cMRO

7
. Ambos são softwares de negócio fornecidos pela empresa 

Oracle, e muitas vezes se faz necessário criar relatórios no Discoverer
8
 para conseguir 

exportar para Excel os dados transacionados. Por incompatibilidade de sistemas, não há 

conexão entre esses bancos de dados. Para transformar esses dados em informações relevantes 

para o negócio é necessário compilar os dados armazenados nos diversos relatórios e tratá-los 

de acordo com as necessidades de análise. 

A figura 9 representa o fluxo do processo de obtenção e divulgação de informações 

através do cruzamento de dados em diferentes relatórios e sistemas. 

 

Figura 9: Fluxo para obtenção de informações compiladas 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O processo inicia com o donwloads
9
 dos relatórios utilizados, podendo ser estes de 

sistemas diferentes. O cruzamento de relatórios pode ser feito, simplificadamente, de algumas 

formas: 

● Acessar os sistemas que contém os relatórios necessários para a análise, fazer o 

download das bases de dados, e construir uma planilha em Microsoft Excel que 

relacione eles por alguns campos para compilar os dados desejados. 

● Solicitar ao setor de TI que cruze as bases dentro do sistema, de forma a 

agregar os dados necessários. Após finalizada, o usuário faz o download do 

relatório com os dados compilados. 

 

                                                 
6
  EAM: Software para gerenciar ativos empresariais. 

7
 cMRO: Software para gerenciamento de manutenção, reparo e revisão aeroespacial. Foi adaptado 

para atender o sistema de manutenção de ativos ferroviários. 
8
  Discoverer: Ambiente de banco de dados da Oracle. 

9
  Download: transferir arquivos de um servidor remoto para o computador. 
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 A primeira forma demanda um tempo inicial de construção da planilha em Excel e 

demanda também uma certa periodicidade de atualização (diária, semanal, quinzenal, 

mensal). Essas atualizações, embora não possuam valor agregado, são necessárias para gerar 

as informações que serão analisadas. Assim, o colaborador desprende um tempo razoável, de 

forma subutilizada, devido à análise depender dessa atividade operacional. 

 A segunda forma depende da capacidade interna da TI, da fila de pedidos, e 

consequentemente, há um lead-time
10

 para receber esses relatórios prontos, que pode chegar a 

demorar meses. Além disso, outro ponto, é que nessa situação, quem relaciona os dados é o 

profissional da TI, que normalmente não possui muita sensibilidade para saber se o 

cruzamento atende as necessidades fins do relatório, e então, ao enviar para o usuário 

solicitante, pode ser que exista um retrabalho, para ajustar algumas inconsistências que apenas 

a área solicitante teria a sensibilidade necessária para julgar a coerência dos dados cruzados. 

Após correlacionar os dados disponibilizados em diferentes sistemas, através de 

métricas estabelecidas para acompanhamento de desempenho, os colaboradores constroem 

relacionamentos matemáticos para calcular os resultados dos indicadores de desempenho. 

Esses indicadores compõem distintos relatórios, que podem ser operacionais, táticos ou 

estratégicos. Cada relatório vai para um nível hierárquico diferente, de acordo com as 

atuações cabíveis a cada nível. 

3.2  EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA EMPRESA 

Segundo Jamil e Neves (2000) e Castro (2016) é crescente a necessidade de 

informações qualificadas e em tempo ágil. Neste cenário de diferentes bancos de dados e 

necessidade constante de informações mais atualizadas e assertivas, a empresa de estudo, 

optou por adquirir uma ferramenta BI que possibilitasse a geração de informações de forma 

automática, rápida, confiável e de forma mais visual. 

Em 2012, houve um projeto para a implantação do Oracle Business Intelligence 

Enterprise Edition, conduzido pela área de TI juntamente com o setor de gestão estratégica da 

organização, focado nos gestores de outras áreas da empresa, sendo estes os principais 

clientes do projeto.  

O cenário idealizado pós implantação do Oracle BIEE era uma demanda vinda dos 

gestores com os exatos indicadores dos relatórios gerenciais, a construção uma única vez por 

                                                 
10

 Lead-Time: tempo de espera entre a solicitação e a entrega final do produto e/ou serviço. 
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parte da TI do fluxo da figura 9 e o envio automático das informações solicitadas, de acordo 

com a periodicidade da demanda, de forma que os colaboradores anteriormente envolvidos na 

atualização das informações pudessem dedicar mais tempo para análises dos resultados 

gerados. 

Devido à alta centralização das demandas do projeto na TI, associado à sobrecarga da 

mesma, o projeto começou a enfraquecer. Havia um nível de dificuldade muito grande por 

parte dos colaboradores da TI para construir indicadores com os quais eles não tinham 

sensibilidade de análise. Embora a empresa tenha investido alto em infraestrutura e licenças 

para uso do software, a estratégia pautada em adquirir um BI e centralizar as demandas na TI, 

sem envolver os colaboradores diretamente ligados aos cruzamentos de relatórios que eram 

realizados, não foi a mais adequada para o momento que a empresa estava passando, o que 

ocasionou no fracasso da implantação e utilização do BI adquirido, de maneira a retroagir a 

forma manual de obtenção de informações, conforme figura 9. 

Em 2015, a Empresa X, ainda buscando por mudanças de patamar na obtenção e 

geração de informações, iniciou um projeto para a seleção, obtenção e implantação de um 

Self-Service BI. O principal objetivo da empresa com esse projeto era a redução de custos, o 

aumento da produtividade das equipes e o aumento na confiabilidade de informações. 

Os autores Imhoff e White (2011), Lu (2014) e Castro (2016) defendem que a 

principal vantagem do SSBI sobre o BI é o fato do próprio usuário de negócio poder acessar 

relatórios e criar consultas e análises de acordo com as suas necessidades, sem depender do 

setor de TI. Além disso, outro adicional é que a constante alteração nas necessidades do 

negócio são mais facilmente trabalhadas no SSBI do que no BI, conforme pesquisa realizada 

pelo TDWI, também presente no referencial teórico deste trabalho. 

O projeto iniciou com o levantamento e análise das ferramentas de mercado 

disponíveis, avaliando critérios como performance, facilidade de utilização, capilaridade no 

mercado, dentre outros, levando a organização a optar pela ferramenta QlikView, do grupo 

Qlik, uma das principais ferramentas de BI presentes no mercado, conforme mostrado no 

Quadrante de Gartner (figura 7). A Qlik possui as soluções QlikView e Qlik Sense, e umas 

das diferenças entre elas é a QlikSense possuir um módulo de auto atendimento governado, 

enquanto no QlikView as análises ficam por conta do usuário de negócios (QLIK, 2018). 

O QlikView foi projetado para possibilitar ao usuário construir suas próprias análises, 

cruzando relatórios e criando painéis, de forma pouco dependente do setor de Tecnologia de 

Informação. 
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A ferramenta permite integração entre dados de origens diferentes, carregando dados 

de planilhas de Excel, Oracle, Customer Relationship Management (CRM), Enterprise 

Resource Planning (ERP), SQL Server, dentre outras fontes, compilando em um único 

aplicativo. Então é formado um banco de dados de arquivos no formato QVD (dados do 

QlikView), possibilitando o cruzamento entre eles, para criar análises orientadas, ter maior 

flexibilidade de arranjos de dados e mais velocidade para criação de informações. A partir dos 

QVD‟s, são construídos arquivos de documento Qlik, contendo script
11

 de carregamento 

(linguagem de programação SQL
12

), gráficos, tabelas e relatórios. Após essa construção, as 

imagens, tabelas e relatórios são criados em um servidor de compartilhamento da Qlik, o N-

Printing, no formato desejado (página web, PDF, planilha de Excel, apresentação de 

PowerPoint) e são compartilhados com os interessados de forma periódica seja via e-mail, 

páginas intranet ou drives de rede. A figura 10 exibe a arquitetura do QlikView: 

 

Figura 10: Arquitetura do software QlikView 

 

Fonte: Qlik (2019). 

 

                                                 
11

 Script: códigos para programas de computador que definem as execuções do programa. 
12

 SQL: (Structured Query Language) é a linguagem padrão universal para manipular bancos de dados 

relacionais. 
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No início do projeto em 2016, devido ao insucesso do projeto BIEE, não havia uma 

alta expectativa de adesão, de modo que a estrutura inicial foi limitada, com poucos fluxos de 

processos definidos, e ainda sim, em níveis de baixa complexidade. 

Foi formado um time de implantação compartilhado entre as áreas controles do PCM e 

da produção, bem como o setor de Tecnologia da Informação, com cerca de oito integrantes 

ao todo, e a princípio, foram adquiridas licenças apenas para esses manipularem a ferramenta. 

 O propósito da criação de um time de implantação foi devido a não possuir 

colaboradores focados apenas no projeto Qlik. Foi disponibilizada uma sala em tempo integral 

para os colaboradores utilizarem durante o trabalho com a ferramenta, de forma a facilitar a 

criação e compartilhamento de conhecimento entre as áreas, uma dando suporte à outra. 

 Simplificadamente, a construção dos indicadores depende do mapeamento das bases 

de dados necessárias, por parte da área controle, e a da transformação em QVD e 

automatização das mesmas, realizadas pela TI. Após disponibilização das mesmas, a área 

controle cria um arquivo Qlik consolidando as bases, e dentro dele cria relatórios, tabelas e 

gráficos, de acordo com as necessidades do cliente. Com o arquivo finalizado, a área constrói 

relatórios no N-Printing, servidor ligado ao Qlik. Automaticamente a TI realiza a atualização 

diária dos arquivos QVD‟s, e, finalizando, o N-Printing envia para os interessados. A figura 

11 resume o processo descrito. 

 

Figura 11: Construção de envios automáticos 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A implantação na área controle do PCM foi iniciada a partir da seleção de indicadores 

da manutenção através de uma matriz de relevância, levando em consideração nível 

hierárquico, esforço, periodicidade de atualização, dentre outros. Durante os anos de 2017 e 

2018, o foco da área foi construir no Qlik todos indicadores plausíveis de automatização, 

espaçados ao longo destes dois anos. 

Houve uma grande adesão ao projeto, culminando na expansão do QlikView para 

outras áreas controles da Empresa X. Além disso, é válido ressaltar que dentro do setor de 

manutenção, há uma grande utilização do mesmo, que além de indicadores de desempenho, é 

utilizado para acompanhamento de processos de rotina, para construção de orçamento de 

materiais e serviços de manutenção e para análises gerenciais. 

 Como a expectativa de adesão à ferramenta era baixa e a aceitação real foi acima do 

esperado, a estruturação inicial limitada do projeto derivou em alguns entraves para a melhor 

utilização do SSBI. No final de 2017, com menos de dois anos de implantação do projeto, a 

quantidade de usuários da ferramenta cresceu significativamente, gerando um considerável 

salto nas solicitações de QVD‟s, de modo a onerar a TI e até mesmo, gerar demandas 

duplicadas, devido ao não rastreamento prévio das bases já automatizadas e à grande parte das 

bases do projeto inicial que foram disponibilizadas com alguns filtros. Como exemplo, um 

relatório de movimentação foi solicitado para uma análise de locomotivas, e, poucos meses 

depois, foi visto a necessidade do mesmo relatório para vagões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O uso da ferramenta QlikView se tornou um forte aliado para gerenciar informações da 

área de PCM, permitindo acesso a mais informações e em um intervalo de tempo menor, 

facilitando para acompanhamento de indicadores, planejamento e programação de 

manutenções e construções orçamentarias. 

Devido à subjetividade há uma dificuldade em medir objetivamente os impactos na 

qualidade na gestão das informações, e consequentemente, na tomada de decisão. Este 

capítulo é focado nos impactos organizacionais oriundos da utilização da ferramenta.  

Os resultados foram obtidos a partir de coletas de dados no triênio 2016-2018 e através 

de questionários contemplando afirmações qualitativas a respeito dos impactos da 

implantação do SSBI. Foram aplicados dois questionários distintos, um para os colaboradores 

da área controle e um para as demais áreas, sendo eles os apêndices I e II respectivamente. Na 

área controle, de 8 integrantes na equipe, apenas 2 não responderam ao questionário por 

serem novos na equipe. Nas demais áreas do PCM, 5 colaboradores responderam, no total de 

6 que utilizam o Qlik para realizar análises. 

4.1 IMPACTOS NA ÁREA CONTROLE PCM 

A construção dos indicadores de manutenção é realizada uma vez por ano, após as 

definições resultantes do desdobramento de metas, enquanto a apuração é realizada 

diariamente, para acompanhamento dos resultados. A área controle é a responsável pelas duas 

atividades, demandando tempo integral dos estagiários, e cerca de 70% do tempo dos 

colaboradores efetivados para realizar as apurações diárias. 

Com o uso da ferramenta Qlik para automatizar as apurações, a coordenação obteve 

ganhos representativos nas rotinas de atualização dos indicadores. Na figura 12 observa-se a 

diferença entre a construção e atualização manual dos indicadores e a realizada pelo Qlik. 
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Figura 12: Comparativo entre divulgação de indicadores de forma manual e de forma 

automática 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Exemplificando o antes e o depois da utilização do Qlik, o indicador de confiabilidade 

de locomotivas é um dos indicadores que necessita de atualização diária. A construção em 

excel, realizada uma vez no ano, demandava 5 dias, e a validação do mesmo pelas áreas 

envolvidas demandava mais 10 dias, totalizando 15 dias destinado a construção. A construção 

do mesmo indicador, no Qlik, consumiu 2 dias de espera para recebimento do QVD, criado 

pela TI, consumiu 5 dias para desenvolvimento do indicador no Qlik, além de mais 1 dia para 

a construção dos relatórios e programação do servidor N-Printing, enquanto a validação pelas 

áreas envolvidas demandou 15 dias. 

 Em termos de atualização diária, do mesmo indicador, enquanto ele estava em excel, 

era despendido aproximadamente 45 minutos, devido à extração da base de dados, atualização 

do Excel, envio do e-mail, disponibilização na intranet e geração de um relatório compilado 

com outros indicadores. Já a atualização no Qlik é realizada de forma automática, sem 

necessidade de intervenção do colaborador. 

 Em resumo, isso indica que embora a construção inicial demande mais tempo, esse 

ônus é rapidamente recuperado, devido à automatização das apurações diárias eliminarem 

rotinas dos colaborados. Entretanto, é pertinente ressaltar que devido ao Qlik demandar maior 

tempo de construção do que o Excel, nos primeiros meses do ano, com a modificação de 

indicadores e criação de novos, há uma sobrecarga na coordenação de controle. 

A redução no tempo de rotina de atualização de indicadores proporcionou a área 

absorver mais indicadores, que ficavam sob responsabilidade de atualização de outras áreas.  

Por exemplo, a área de planejamento de materiais, para conseguir fazer suas análises, avaliar 
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estoques e a demanda, apurava seus próprios indicadores, desprendendo tempo não produtivo. 

O gráfico 1 abaixo mostra a quantidade de indicadores apurados pela área controle nos 

últimos anos. O valor de 100 do ano base de 2014 corresponde a uma transformação dos 

dados reais e nos demais anos foi mantida a proporção destes dados reais. 

 

Gráfico 1: Quantidade de indicadores apurados pela área controle 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Além de reduzir o tempo não produtivo nas outras áreas, absorver esses indicadores 

permite associa-los com os demais relacionados, centralizando as informações em um único 

lugar. Um exemplo disso foi a criação do painel de manutenção de locomotivas, um relatório 

que compila os indicadores de disponibilidade, confiabilidade, nível de serviço de materiais, 

tempo de retenção em oficinas, dentre outros. Este painel facilita para analistas e gestores 

compararem os indicadores e visualizarem onde está a maior defasagem, para então 

direcionarem esforços para solucionar o problema. 

Mesmo aumentando em 99% a quantidade de indicadores apurados, entre 2014 e 

2018, ainda assim a área controle conseguiu alterar o foco ao longo dos anos. Antes da 

aquisição do Qlik, a área possuía meta de atualização diária de indicadores dentro do prazo 

estipulado, por exemplo, alguns precisavam ser enviados até às 9 horas da manhã, outros até 

às 12 horas, e assim por diante. Após a automatização dos indicadores, a área deixa de ter um 

perfil operacional e passa a ter um perfil mais estratégico, por meio de reuniões de 

desempenho com análises críticas, desenvolvendo processos de auditoria de indicadores, 
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realizando Benchmarking
13

 com outras ferrovias, construindo novos indicadores de 

desempenho e focando no gerenciamento e melhoria contínua na gestão da manutenção como 

um todo.  

Essa alteração de foco da área controle impactou diretamente na motivação dos 

colaborados e estagiários, que deixaram de ter uma rotina densa para desempenhar o papel de 

solucionar problemas e destinar esforços para gerar análises, de forma a se desenvolverem 

mais e se sentirem mais parte da empresa. 

Outro impacto significante foi o aumento da produtividade da área. A redução de 

horas extras, conforme gráfico 2 abaixo, demonstra que mesmo com atividades de maior valor 

agregado, a área conseguiu reduzir significativamente a proporção de hora extra por 

colaborador, tornando-se uma célula mais produtiva, com melhores entregas e menor tempo 

dedicado. Analogamente ao gráfico 1, o ano 2014 é o ano base, iniciado em 100, 

transformando os demais mantendo a proporção. 

 

Gráfico 2: Quantidade de horas extras por colaborador 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Em 2016, primeiro ano de implantação Qlik, é significativa a queda, correspondendo a 

redução próxima da metade da quantidade de hora extra por colaborador em relação ao ano 

anterior. A redução nos anos seguintes é mais amena, devido a grande maioria dos 

indicadores de atualização diária já estarem automatizados desde 2016. O pico de hora-extra 

                                                 
13

 Benchmarking processo de comparar atividades entre empresas em busca de melhores práticas. 
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por colaborador em 2015 é devido à alteração no desdobramento de metas, que passa a exigir 

indicadores calculados de acordo com a abrangência das coordenações, detalhando mais as 

definições de alvo, e consequentemente, os controles de divulgação de resultados. 

 Para fins de captar a percepção dos colaboradores sobre as mudanças na área controle 

desde a implantação do Qlik, foi aplicado um questionário (Apêndice I).  Na tabela 1 abaixo, 

há as perguntas e os percentuais de aderência a cada opção. 

 

Tabela 1: Resultados do questionário aplicado na área controle do PCM 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De forma unanime, os colaboradores afirmam que o uso do Qlik na área reduziu o 

tempo demandado com rotinas operacionais. Os mesmos relataram que anteriormente era 

despendido muito tempo com rotinas de atualizações de indicadores, devido a vagareza para 

fazer download dos relatórios e o processo de abastecimento do Excel com as bases 

atualizadas. 

Todos os colaboradores concordam parcialmente que a utilização do Qlik trouxe um 

viés mais estratégico e analítico para as atividades da área. O ponto ressaltado para não 

concordar totalmente é devido à necessidade de realizar algumas intervenções operacionais 

nos indicadores, como atualizar parâmetros. 

Quanto à motivação no ambiente de trabalho, metade dos colaboradores concorda 

parcialmente e a outra metade concorda totalmente que a utilização da ferramenta de SSBI na 

área possibilitou um ambiente de trabalho mais motivador. O principal fator contribuinte foi à 

redução do tempo produtivo utilizado para rotinas de baixo valor agregado em detrimento de 

ID Afirmação
Discordo 

Totalmente

Discordo 

Parcialmente
Indiferente

Concordo 

Parcialmente

Concordo 

Totalmente

1 O uso do Qlik reduziu o tempo utilizado com rotinas operacionais. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

2
Com a implantação do SSBI minhas atividades se tornaram mais 

estratégicas/analíticas do que antes.
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

3
Sinto que meu trabalho se tornou mais motivador após a implantação 

do software  na área.
0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0%

4
O feedback  das áreas clientes que recebem as informações 

divulgadas melhorou após a implantação do SSBI
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

5
O uso do Qlik permite maior confiabilidade nas informações 

geradas.
0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 83,3%

6
Os recursos do software  e seu servidor atendem as necessidades 

da área.
0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 33,3%
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mais análises dos processos dos clientes, de modo a conseguir oferecer entregas mais 

consistentes e customizadas, resultando em maior visibilidade e valorização do colaborador. 

Além disto, foi ressaltada a oportunidade de trabalhar com ferramenta de BI, um tema 

altamente abordado no mercado de trabalho nos últimos anos. 

Também é unânime a melhoria dos feedbacks recebidos depois da automatização e 

disponibilização diária dos indicadores na intranet. Além de aumento na frequência de 

atualização, previsibilidade de horário da chegada de informações e confiabilidade das 

mesmas, a ferramenta permitiu proporcionar informações de forma mais visual, e em 

diferentes níveis de detalhes. 

 Para 83,3% dos colaboradores entrevistados, a atualização dos indicadores na 

ferramenta Qlik proporciona maior confiabilidade nas informações geradas, isto porque a 

automatização retira parte da parcela de erro humano do processo. Uma fatia de 16,7% 

concorda parcialmente, devido a casos em que a construção dos indicadores na ferramenta foi 

feita de maneira equivocada. 

Em relação aos recursos ofertados pela ferramenta e servidor, 66,7% dos 

colaboradores concordam parcialmente, e 33,3% concordam totalmente que os mesmos 

atendem as necessidades da área. O parcialmente é devido a dois pontos principais: a 

ferramenta não oferecer um sistema estatístico, sendo necessário recorrer ao Excel ou 

software R
14

, e aos entraves relacionados ao setor de TI, em consequência da disseminação do 

Qlik nos diversos setores da companhia, tem apresentado um longo lead-time para a criação 

de novos QVD‟s. 

Em linhas gerais, a automatização da apuração dos indicadores de manutenção 

proporcionou a área controle uma redução do tempo consumido em rotinas operacionais, 

reduzindo a quantidade de hora extra por colaborador, além de uma mudança significativa no 

perfil da área, o que impacta positivamente na motivação dos colaboradores. 

Além dos fatores internos, também houve uma melhoria significativa para os clientes, 

devido à coordenação de controle absorver grande parte de indicadores apurados por outras 

áreas e divulgar os resultados com maior confiabilidade e previsibilidade, além da criação de 

reportes com indicadores correlacionados, facilitando a gestão por resultados.  

                                                 
14

 Software R: software livre para análises, manipulação e visualização gráfica de dados, através da 

disponibilização de variadas técnicas estatísticas e gráficas, como modelação linear e não linear, séries temporais 

e testes estatísticos clássicos. 
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Entretanto, o baixo dimensionamento de adesão da ferramenta implica em alguns 

entraves relacionados a TI, como a própria disponibilização de QVD‟s. No cenário atual, ao 

ser requisitado um novo indicador ou uma demanda diferente, é necessário levantar as bases 

necessárias e verificar se há todos os QVD‟s necessários. Em caso negativo, essas demandas 

acabam sendo postergadas ou mesmo recusadas, devido ao extenso lead-time da TI em 

fornecer os QVD‟s automatizados. A TI, hoje, demanda cerca de 1 hora para a construção do 

QVD em si. Entretanto, o lead-time para entrega chega à meses. Isso, porque a cada demanda, 

é necessário entrar nas pastas e abrir os QVD‟s existentes, para verificar se já existem os 

dados no formato QVD demandados pelo solicitante. 

4.2 IMPACTOS NAS DEMAIS ÁREAS PCM 

Este tópico visa contemplar os impactos de utilização do SSBI nas demais áreas do 

PCM, que envolvem as coordenações de planejamento e programação de manutenção dos 

ativos, requisição e entrega de materiais para manutenção e a de estudos de produtividade das 

equipes de execução de manutenção. 

Para essas áreas não foi possível uma coleta de dados quantitativos. Os resultados e 

discussões são resultantes da aplicação de questionário para um representante de cada área. 

Segue na tabela 2 o questionário aplicado e os percentuais de aderência a cada afirmação. 

 

Tabela 2: Resultados do questionário aplicado nas demais coordenações do PCM 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Quanto ao direcionamento das análises, 80% dos colaboradores entrevistados 

concordam totalmente, e 20% concordam parcialmente que o SSBI é favorável para análises 

ID Afirmação
Discordo 

Totalmente

Discordo 

Parcialmente
Indiferente

Concordo 

Parcialmente

Concordo 

Totalmente

1
A utilização do SSBI favorece uma análise mais orientada e 

customizada para a área.
0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 80,0%

2
O Qlik permite o cruzamento entre bases de dados de forma mais 

rápida e efetiva em relação ao cruzamento realizado pela TI.
0,0% 0,0% 0,0% 60,0% 40,0%

3
O monitoramento das atividades rotineiras foi facilitado com o uso 

do Qlik.
0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 80,0%

4
O uso do Qlik permite maior nível de analise das informações em 

sistema.
0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 80,0%

5
Após implantação do SSBI houve redução no tempo necessário para 

tomada de decisão.
0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 80,0%
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mais orientadas e customizadas para a área. O totalmente é devido à facilidade de compilar 

informações localizadas em sistemas distintos e filtrar por diferentes critérios. Já o 

parcialmente está relacionado à ferramenta não possuir um sistema estatístico para 

modelagem e simulações. 

 Em relação ao cruzamento de bases mais rápido e efetivo, 40% concordam totalmente 

que a implantação do SSBI trouxe essa melhoria, enquanto 60% concordam parcialmente, em 

virtude da fila de espera para criação de novos QVD‟s, ponto já discutido no tópico anterior.  

 Quanto ao monitoramento diário das atividades, 80% dos colaboradores concordam 

totalmente que os arquivos de atualização automática facilitaram o monitoramento rotineiro 

dos indicadores. Os mesmos destacaram a importância de painéis consolidados que auxiliam 

nos conflitos de escolha do dia-a-dia. Os outros 20% concordaram parcialmente em razão das 

atualizações da maioria das bases acontecerem uma ou duas vezes no dia, não refletindo no 

indicador o momento seguinte a transação em sistema, de modo a atender bem as informações 

do dia anterior, mas não refletir o dia atual. 

 No que tange a análise das informações em sistema, 20% concordam parcialmente e 

80% concordam totalmente que houve um acréscimo no nível das análises. Antes do Qlik era 

possível fazer análises no nível que são realizadas hoje, porém o tempo consumido era muito 

maior, demandando mais tempo para reunir os dados e gerar informação do que de fato para 

analisar as informações geradas. Muito desse tempo subutilizado é devido à capacidade 

limitada do Excel, tanto em termos de linhas, quanto em termos de capacidade de 

processamento.  

 Quanto à agilidade na tomada de decisão, 80% dos entrevistados concordam 

totalmente e 20% concordam parcialmente que o uso do SSBI é um diferencial em virtude da 

redução do tempo necessário para gerar informação. 

 Afirmando os resultados da entrevista, um exemplo é a realização do orçamento de 

troca preventiva de componentes de locomotiva, por envolver diversos e densos relatórios. A 

construção do orçamento em Excel era dividida em 4 arquivos, e demandava 7 dias úteis para 

extrair os relatórios do Discoverer e atualizar os arquivos, para então começar as análises 

propriamente. No Qlik, foi construído um arquivo único que demora 2 minutos para atualizar. 

O arquivo Qlik é construído a partir do relacionamento de alguns relatórios, conforme 

listagem: 

 Relatório de gatilhos de troca dos componentes 

 Relatório de consumo de combustível 
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 Relatório de histórico de manutenções 

 Relatório de materiais necessários para cada troca de componente 

 Relatório de custo envolvido na recuperação de materiais 

 Relatório do preço dos materiais 

 Resumidamente, o arquivo relaciona os gatilhos de troca dos componentes com o 

consumo médio de combustível por modelo de locomotiva, verifica a data da última troca 

através do histórico de manutenção e projeta quando será a próxima troca. Esses componentes 

são abertos em uma lista de material necessários, e essa lista é segregada em tipos de 

materiais que podem ou não serem recuperados. Após essa segregação, são calculados os 

percentuais históricos de recuperação de materiais, por exemplo, 8% do material “A” retirado 

de uma locomotiva é descartado, enquanto os outros 92% são recuperados pelas oficinas e 

podem ser reaplicados. Através do relatório de preço dos materiais e do custo de recuperação 

dos materiais, resultado no custo total das exigências de manutenção ao longo do tempo. 

 No gráfico 3, com valores transformados, mas mantendo as proporções originais, tem-

se o custo anual médio de troca de um “componente B” em específico.  

 

Gráfico 3: Previsão de custos de orçamento para o componente B 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Rapidamente o usuário visualiza um pico em 2025. Ao inserir um filtro data há o 

detalhamento nos meses em 2025, conforme gráfico 4. 
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Gráfico 4: Detalhamento da previsão em 2025 para o componente B 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Durante as entrevistas, os colaboradores envolvidos diretamente em planejamento de 

longo prazo, como os anuais e quinquenais, evidenciaram a contribuição significativa dos 

recursos de OLAP (Online Analytical Processing), devido às diversas possibilidades de 

combinações e a alternância nos níveis de pesquisa, de forma a gerar gráficos e tabelas de 

forma simples, e ao mesmo tempo, conseguir facilitar a identificação de picos e vales nos 

gráficos. Nos gráficos 5 e 6, temos mais um exemplo de utilização do OLAP para facilidade 

de visualização de dados. 

 

Gráfico 5: Previsão de quantidade de material anual para componente C 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Gráfico 6: Previsão de custo anual para componente C 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em suma, para as áreas responsáveis pelo planejamento de manutenção, devido à 

necessidade de análises de comportamentos históricos, de modo a correlacionar o desgaste 

dos ativos e componentes com a produção da empresa, além de compilar os históricos de 

intervenções e custos das mesmas, o Qlik se tornou uma ferramenta indispensável, por meio 

de sua capacidade de cruzamento de relatórios volumosos de forma rápida e aos recursos 

OLAP que facilitam as análises. 

 Um ponto de melhoria apontado pelos colaboradores é a aquisição do módulo BI da 

Qlik, o Qlik Sense. No QlikView o relacionamento entre tabelas é construído pelo próprio 

usuário de negócios, de acordo com um conhecimento prévio dos relatórios, sem intervenção 

de inteligência computacional. A proposta do Qlik Sense é a própria ferramenta, através de 

uma busca inteligente, relacionar dados em diferentes sistemas. A previsão é que até o final de 

2019 a empresa consiga obter uma amostra do Qlik Sense, e avaliar, junto ao setor de TI, a 

viabilidade de estruturação e de suporte visto que a criação e manutenção de uma ferramenta 

exige maior dependência do setor. 

O grande ganho esperado com essa aquisição, através de mineração de dados, é o 

fornecimento de hipóteses de manutenções preditivas para que o planejamento da manutenção 

consiga aumentar a vida útil dos ativos e, ao mesmo tempo, garantir a confiabilidade dos 

mesmos. 
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4.3 IMPACTOS NO SETOR DE TI 

O setor de TI na empresa estudada é responsável por conhecer as rotinas 

administrativas e as ferramentas de tecnologia envolvidas, de forma a dar suporte no 

planejamento, na implantação e manutenção das mesmas. Além disto, também é responsável 

por traçar estratégias de TI e estudar as ferramentas disponíveis no mercado, visando 

aprimorar o fluxo de informações, a fim de melhorar o desempenho da companhia. 

A TI, além de atuar no projeto de aquisição e implantação do SSBI, é responsável 

direta pela manutenção e alterações necessárias para a melhor utilização do mesmo. Portanto, 

a utilização do Qlik impacta diretamente no mesmo. Através de uma entrevista orientada, foi 

possível captar algumas percepções do setor de TI sobre a implantação e manutenção da 

ferramenta QlikView. 

I. Redução das demandas de cruzamento de bases 

Como os usuários de negócio passaram a criar seus próprios relatórios, a 

complexidade das regras envolvidas na associação entre as bases passou a ser de 

responsabilidade do próprio usuário, de forma a reduzir demandas do tipo nas áreas 

que já possuem o Qlik. 

 

II. Redução de custos destinados à criação e adaptação de relatórios 

Como a maioria das criações e adaptações ficam sob responsabilidade dos 

usuários finais, houve uma redução de custos em no setor de TI. A criação e edição de 

relatórios customizados eram terceirizadas, de forma que a empresa conseguiu 

internalizar essas ações. Por limitações da ferramenta, a gestão de questões de 

segurança de informação e de governança são atribuições da TI. Os acessos aos drives 

de rede são de responsabilidade da TI, a qual possui representantes nas áreas para 

facilitar o controle. Há uma demanda de equipe para agendar e monitorar a execução 

de relatórios e gerar novas bases.  

No gráfico 7 é perceptível a economia em termos de custos de relatórios ao 

longo dos anos. O ano 2015 é o ano base, iniciado em 100, normalizado com os outros 

valores. 
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Gráfico 7: Gasto com relatórios customizados 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

III. Melhoria no relacionamento entre a TI e os usuários de negócio  

Ao absorver grande parte das alterações de relatórios, a área usuária passou a 

conhecer melhor as restrições e entender a complexidade das demandas solicitadas ao 

setor. Entretanto, ainda há um atrito, relacionado ao dimensionamento da TI para o 

atendimento de novas demandas de informação. 

 

IV. Redução na quantidade de demandas atrasadas da TI 

Devido ao sucesso na implantação do SSBI, existe uma demanda concentrada 

de criação de QVD‟s não mapeada previamente, gerando uma fila de espera na TI. 

Embora numerosa, as demandas são mais simples do que o cruzamento de relatórios, 

de modo que o tempo de entrega é menor do que antes da implantação do SSBI. As 

demandas passaram a ser mais simples, como por exemplo, apenas um arquivo de 

banco de dados. As consultas são criadas de forma mais genérica possível, sem filtro e 

com a maior quantidade de informação útil disponível, visto que o mesmo arquivo 

atenderá a usuários distintos, e os mesmos conseguem, simplificadamente, filtrar as 

informações pertinentes à suas análises. 

  

Em resumo, embora o SSBI demande menos, em comparado ao BI, do setor de TI, 

ainda há uma dependência que gera um volume alto de demandas. Parte da concentração de 

demandas é em decorrência da baixa estruturação inicial, desprovida de fluxos operacionais e 
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de informação bem definidos e de processos padronizados e documentação, causando alguns 

transtornos e impedimentos para o bom uso do sistema como um todo. Abaixo, as principais 

lacunas do projeto de implantação que ainda impactam na potencialização da ferramenta: 

● Falta de rastreabilidade dos QVD‟s: não há um arquivo que compile quais 

QVD‟s são utilizados em quais arquivos/áreas, de forma a não conseguir saber 

o impacto de alteração em um dos QVD‟s. A alteração pode ser relacionada à 

inclusão de dados, como retirar filtros de data, por exemplo. 

● Desorganização do servidor: os QVD‟s não possuem nomes padronizados, 

muitos possuem filtros que impossibilitam para uso de outras áreas, não 

possuem critério de separação. Muitas áreas utilizam os mesmos dados, porém 

desconhecem se já existe ou não um QVD para atendê-los. Normalmente, os 

colaboradores procuram uns aos outros para perguntar se existe ou não, de 

forma que a informação fica nas pessoas e não na empresa. 

● Sobrecarga no servidor: o alto volume de QVD‟s e arquivos QlikView e a 

desorganização do servidor, dificultando a identificação de criações 

duplicadas, tem sobrecarregado o servidor. Diante disto, foi necessário, por 

parte da TI burocratizar a criação de novos relatórios, aumentando ainda mais 

o lead-time de entrega dos QVD‟s.  

 

4.4 PROPOSTA DE MELHORIA NA UTILIZAÇÃO DO QLIKVIEW 

Para sanar essas lacunas na implantação, e, com isso, potencializar o uso da 

ferramenta, uma sugestão é realizar um projeto de mapeamento e organização das bases de 

dados. O projeto consiste em 3 ações principais: 

I. Organizar os QVD‟s existentes 

Mapear os QVD‟s atuais e replicá-los, usando apenas o filtro do ano, para 

organizá-los em pastas setorizadas, de forma padronizada, em que cada pasta possua 

um arquivo de descrição do conteúdo dos QVD‟s. Retirar os filtros, em exceção da 

data, é para reduzir a quantidade de QVD‟s, e assim, usar melhor o espaço do servidor. 

A segregação anual é porque as bases são grandes, e por isso a TI disponibiliza 

diariamente apenas os últimos 12 meses, e para análises de histórico, os usuários 

precisam solicitar a TI para disponibilizar períodos maiores, simbolizando mais uma 
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demanda na fila. A padronização é para melhor rastreamento dos QVD‟s, visto que 

atualmente não possui regras para nomeá-los, e muitas vezes o mesmo QVD, com 

nomes diferentes, está na pasta da área de Confiabilidade e de PCM. A sugestão de 

organização está representada na figura 13. 

 

Figura 13: Proposta de Organização dos QVD‟s 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nesse arranjo, os arquivos QVD‟s do ano atual são atualizados diariamente, 

enquanto os demais são salvos uma única vez, permitindo acesso aos históricos sem 

sobrecarregar os servidores. 

 

II. Mapear dependências de QVD‟s 

Essa ação depende muito do envolvimento dos usuários do Qlik. Consiste em 

mapear os arquivos QlikView que são públicos para cada setor, e fazer o levantamento 

de quais QVD‟s são utilizados para gerar as informações. Isto para criar uma árvore de 

dependência, e caso seja necessário a TI fazer alguma modificação em um dos QVD‟s, 

a avaliação de impactos é facilitada. 
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III. Estabelecer fluxos e procedimentos para criação e modificação de QVD‟s. 

Após mapeados e organizados os QVD‟s, é necessário definir um fluxo para 

solicitação de QVD, através de preenchimento de formulário de informações 

pertinentes para a TI e liberação do gestor da área. A partir da solicitação, a TI 

deve averiguar se o QVD já existe, e se não existir criá-lo e submete-lo a 

avaliação do solicitante. É fundamental que o QVD seja mais genérico possível, 

para atender a outros usuários também. Após validado, a TI armazena na pasta 

mais adequada e nomeia de forma padronizada, e automatiza o QVD para 

atualização diária, conforme explicado na figura 14. 

 

Figura 14: Proposta de Fluxo de Criação de QVD‟s 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

 Não são necessárias grandes aquisições para colocar o projeto em prática. 

Basicamente é necessário que a TI disponibilize um colaborador, mesmo que temporário, para 

conseguir estudar o processo e estruturá-lo. 

A partir das discussões e resultados apresentados, é constatado que a implantação do 

QlikView foi bem sucedida, trazendo ganhos de produtividade nas áreas de controle e nas 

áreas de planejamento, através da automatização e acesso rápido a diversas bases. Todavia, 
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em termos de reduzir a dependência da TI, a implantação atende de forma parcial, existindo 

pontos de melhoria para potencializar os resultados derivados da aquisição da ferramenta. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Com o presente trabalho é possível concluir que os sistemas de informação e as 

tecnologias de informação são indispensáveis para a obtenção de vantagens competitivas 

através de informações rápidas e precisas.  

Ao longo dos anos, esses sistemas e tecnologias passam por evoluções e adaptando-

se aos grandes volumes de dados gerados e as necessidades das empresas. As ferramentas de 

BI evoluem de forma rápida, e, neste contexto, surgiram também as ferramentas de SSBI, 

possibilitando maior interatividade e personalidade com o usuário, mantendo a agilidade na 

geração das informações. 

 Através dos resultados do trabalho conclui-se que o QlikView contribuiu para o setor 

de manutenção melhorar seus resultados através da obtenção de informação de forma mais 

eficiente, proporcionando tomadas de decisões rápidas e assertivas devido à melhoria do 

gerenciamento dos ativos e do acompanhamento mais preciso das atividades de manutenção. 

 O alcance do Qlik tem aumentado dentro do setor de manutenção, e há uma 

perspectiva de maior utilização do mesmo. Há uma expectativa de implantação de um projeto 

piloto do Qlik Sense até o final de 2019, de modo a complementar o trabalho realizado com o 

QlikView através de algoritmos de predição de dados.  

Os objetivos do referido trabalho foram alcançados por meio de coleta de dados, 

questionários e entrevistadas orientadas. Foram observados ganhos representativos em termos 

de produtividade dos colaboradores, tanto da área de controle, quanto das demais 

coordenações do PCM. Também foi averiguado a redução dos custos relacionados a criação e 

adaptação de relatórios por parte da TI, além das áreas de negócio passaram a ter menor 

dependência do setor, embora ainda exista uma dependência significativa. 

Como há um projeto piloto para teste do Qlik Sense, uma oportunidade de trabalho 

futuro é analisar a implantação do projeto, que pode se desdobrar em recursos e estruturas 

técnicas de TI necessárias, capacitação de colaboradores ou estudo de caso sobre a ferramenta 

como apoio à tomada de decisão, por exemplo. Outras oportunidades são estudar mais a fundo 

os conceitos e aplicações de Data Mining e Inteligência Artificial. 

Por fim o trabalho serviu para gerar conhecimento e pode ser utilizado como 

embasamento para futuros estudos de outros autores. 

  

 



58 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BARBIERI, C.. BI2 - Business Intelligence: modelagem e qualidade. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2011. 

 

CASTRO, J.. Tendências de Business Intelligence: SSBI como foco principal de estudo. 72 

f. Tese de Mestrado - Universidade Nova de Lisboa, Portugal, 2016. 

 

COSTA, S.; SANTOS, M.. Sistema de Business Intelligence no suporte à Gestão Estratégica. 

In Conferência da Associação Portuguesa de Sistemas de Informação (CAPSI). Portugal, 

p.1-10, 2012. 

 

CHOO, C. W.. A organização do conhecimento: como as organizações usam a informação 

para criar significado, construir conhecimento e tomar decisões. São Paulo: Editora Senac São 

Paulo, 2003. 

 

CIUPAK, L.; BOSCARIOLI, C.; CATARINO, M..  Análise do uso de tecnologias de 

business intelligence como facilitadoras à gestão universitária. Brazilian Journal of 

Information Science. São Paulo, p.47-69, 2013. 

 

CHAUDHURI, S.; DAYAL, U.; NARASAYYA, V.. An Overview of Business Intelligence 

Technology. Communications of the ACM, p. 88-98, 2011. 

 

DAVENPORT, T. H.; PRUSAK, L.. Conhecimento empresarial: como as organizações 

gerenciam o seu capital intelectual. Rio de Janeiro:Campus, 1998. 

 

DUAN, L., e XU, L.. Business Intelligence for Enterprise Systems: A Survey. IEEE 

Transactions on Industrial Informatics, 8(3), 679–687. doi:10.1109/TII.2012.2188804, 2012. 

 

EXAME. Business Intelligence: o mercado que vem otimizando as corporações. 09 fev. 2018. 

Disponível em: <https://exame.abril.com.br/negocios/dino/business-intelligence-o-mercado-

que-vem-otimizando-as-corporacoes/>. Acesso em: 22 nov. 2018. 

 



59 

 

FILHO, J. Gerenciando conhecimento: como a empresa pode usar a memória organizacional 

e a inteligência competitiva no desenvolvimento de negócios. Rio de Janeiro: Editora 

SENAC, 2000. 

 

FORTULAN, M. R.. O uso de Business Intelligence para gerar indicadores de 

desempenho no chão-de-fábrica: uma proposta de aplicação em uma empresa de 

manufatura. Tese de Doutorado. São Carlos, 2006.  

 

GARTNER, G.. Quadrante Mágico para Plataformas de Análise e Business Intelligence. 11 

fev. 2019. Disponível em: <https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-

68720FP&ct=190213&st=sb>. Acesso em: 15 mai. 2019. 

 

GIL, A. C.. Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

GIL, A. L.; BIANCOLINO, C. A.; BORGES, T. N. Sistema de informações contábeis. São 

Paulo: Saraiva, 2010. 

 

IMHOFF, C; WHITE, C.. Self-Service Business Intelligence: empowering users to generate 

insights, 2011. 

 

JAMIL, G.; NEVES, J..A era da informação: considerações sobre o desenvolvimento das 

tecnologias da Informação. Perspect. cienc. inf., Belo Horizonte, v. 5, n. 1, p. 41 - 53, 

jan./jun. 2000. 

 

JUNIOR, S. S.; FREITAS, H. M. R.; LUCIANO, E. M. Dificuldades para o uso da tecnologia 

da informação. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 4, n. 2, p. 1-25, 2005. 

 

KUSHIKAWA, E; SATO, S. Contribuições da ferramenta BI a partir de uma análise 

comparativa com o sistema ERP. Colloquium Humanarum, vol. 9, n. Especial, jul–dez, 

2012. 

 

LAUDON, K; LAUDON, J.. Sistemas de Informação. 4 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 

 



60 

 

LU, M.. Discovering Microsoft Self-service BI solution: Power BI. Haaga-Helia, University 

of Applied Sciences, 2014. 

 

MENEZES, K.; JOHANN, J.; VALENTIM, P.; SCOTT.. Gestão do conhecimento nas 

organizações: uma aprendizagem em rede colaborativa. Perspectivas em Gestão & 

Conhecimento, João Pessoa, v. 7, n. 1, p. 145-159, 2017. 

 

MCGEE, J.; PRUSAK, L.. Gerenciamento estratégico da informação. Rio de Janeiro: 

Elsevir, 1994.  

 

MORESI, E.. Delineando o valor do sistema de informação de uma organização. Ci. Inf. 

[online]. 2000, vol.29, n.1, p.14-24. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-

19652000000100002&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: nov. 2018. 

 

O'BRIEN, J. A. Sistemas de Informação e as Decisões Gerenciais na Era da Internet. 2. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

OLIVEIRA, M.; BERTUCCI, M. G.. A pequena e média empresa e a gestão da informação.  

Inf. & Soc.: Est., João Pessoa, v. 13, n. 2, p. 65-87, jul./dez. 2003 

 

OLSZAK, C.; ZIEMBA, E.. Approach to Building and Implementing Business Intelligence 

Systems. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge and Management 2, p. 

135-148, 2007. 

 

PRIMAK, F. Decisões com B. I. (Business Intelligence). Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 

2008. 

 

QLIK. Arquitetura Qlik. 26 fev. 2018. Disponível em: <https://www.qlik.com/pt-

br/products/qlikview>. Acesso em: 26 mar. 2019. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-19652000000100002&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-19652000000100002&script=sci_abstract&tlng=pt


61 

 

SULAIMAN, S.; GÓMEZ, J..; KURZHÖFER, J.. Business Intelligence Systems 

Optimization to Enable Better Self-Service Business Users. CEUR Workshop Proceedings, 

2013. 

 

STÁBILE, S.; CAZARINI, E. W. Tecnologia da informação e os níveis gerenciais das 

organizações. In: Simpósio de Engenharia de Produção. Bauru, Universidade Estadual 

Paulista, 2000. 

 

STAIR, R. M.; REYNOLDS, G. W.. Princípios de sistemas de informação. São Paulo: 

Cengage Learning, 2011. 

 

TURBAN, E.; ARONSON, J.; KING, D.; SHARDA, R.. Business Intelligence: Um enfoque 

gerencial para a inteligência do negócio. Bookman, 2009. 

 

TURBAN, E.; SHARDA, R.; DELEN, D.. Decision support and business intelligence 

systems, 9 ed.. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall Press, 2010.  

 

VERCELLIS, C. Business Intelligence: Data Mining and Optimization for Decision Making 

United Kingdom: WIley, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

APÊNDICE I: QUESTIONÁRIO APLICADO NA ÁREA CONTROLE DO PCM 

Favor responder este questionário considerando sua percepção ou opinião quanto às 

afirmativas, circulando o número que corresponda ao seu grau de concordância. 

1 - Discordo totalmente        2 - Discordo parcialmente        3 - Indiferente    

4 - Concordo Parcialmente        5 - Concordo totalmente 

01 O uso do Qlik reduziu o tempo utilizado com rotinas operacionais. 1 2 3 4 5 

02 
Com a implantação do SSBI minhas atividades se tornaram mais 

estratégicas/analíticas do que antes. 
1 2 3 4 5 

03 
Sinto que meu trabalho se tornou mais motivador após a implantação do 

software na área. 
1 2 3 4 5 

04 
O feedback das áreas clientes que recebem as informações divulgadas 

melhorou após a implantação do SSBI. 
1 2 3 4 5 

05 O uso do Qlik permite maior confiabilidade nas informações geradas. 1 2 3 4 5 

06 Os recursos do software e seu servidor atendem as necessidades da área. 1 2 3 4 5 

 

 

APÊNDICE II: QUESTIONÁRIO APLICADO NAS DEMAIS ÁREAS PCM 

Favor responder este questionário considerando sua percepção ou opinião quanto às 

afirmativas, circulando o número que corresponda ao seu grau de concordância. 

1 - Discordo totalmente        2 - Discordo parcialmente        3 - Indiferente    

4 - Concordo Parcialmente        5 - Concordo totalmente 

01 
A utilização do SSBI favorece uma análise mais orientada e customizada 

para a área. 
1 2 3 4 5 

02 
O Qlik permite o cruzamento entre bases de dados de forma mais rápida 

e efetiva em relação ao cruzamento realizado pela TI. 
1 2 3 4 5 

03 
O monitoramento das atividades rotineiras foi facilitado com o uso do 

Qlik. 
1 2 3 4 5 

04 
O uso do Qlik permite maior nível de analise das informações em 

sistema. 
1 2 3 4 5 

05 
Após implantação do SSBI houve redução no tempo necessário para 

tomada de decisão. 
1 2 3 4 5 
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ANEXO A – TERMO DE AUTENTICIDADE 




