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RESUMO 

 

Nesta dissertação foi avaliada a sistemática de escolha de ferramentas de Business 

Intelligence em Operadoras de Planos de Saúde na região Nordeste do Brasil. Após a 

avaliação da sistemática de escolha atual dessas Operadoras, foi sugerida uma nova 

sistemática para nortear os decisores em decisões desta natureza. A avaliação do cenário atual 

foi feita através de entrevistas. A sistemática proposta contou com uma pré-seleção dos 

fornecedores e aplicação do método SMARTS para seleção da ferramenta de BI. Uma das 

Operadoras foi escolhida para a aplicação da sistemática proposta e os resultados obtidos 

comprovaram que a utilização de uma sistemática e um método multicritério contribui para 

uma melhor tomada de decisão. 

 

 

Palavras-Chaves: Sistemas de Apoio à Decisão; Decisão Multicritério; Business Intelligence; 

Sistemas de Informação. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation evaluated the systematic choice of business intelligence tools in Health 

Plans in Northeastern Brazil. After evaluating the current system of choice of these operators, 

it was suggested a new system to guide policy makers in decisions of this nature. The 

assessment of the current situation was done through interviews. The system proposed 

included a pre-selection of suppliers and SMARTS implementation of the method for 

selecting the BI tool. One of the operators was chosen for the implementation of the proposed 

approach and the results demonstrated that the use of a systematic and a multicriteria method 

contributes to better decision making. 

 

 

Key Words: Decision Support Systems, Multicriteria Decision; Business Intelligence; 

Information Systems. 
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1. INTRODUÇÃO 

O mercado de planos de saúde e seguros privados de atenção a Saúde, passou por 

longos anos sem regras e critérios reguladores para o setor. Com a criação da Lei n 9.656, de 

03 de junho de 1998, o setor passou a se adequar e cumprir a regulamentação trazida pela 

nova Lei. A regulação trouxe a padronização das coberturas de atendimento, regras de 

funcionamento, regras para abertura de novas Operadoras, melhor acompanhamento da saúde 

financeira das Operadoras, contribuindo de forma eficiente para o avanço do Setor da Saúde 

Suplementar. ( ANS, 2009 ) 

A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, órgão regulador do setor, foi criada 

pela Lei 9.961, de 28 de janeiro de 2000, e desde então, vem fiscalizando e fazendo cumprir 

normas e regras do setor. 

Atualmente a ANS vem implementando o Programa de Qualificação da Saúde 

Suplementar que visa, dar uma nova perspectiva para o setor, agindo diretamente em todos 

que fazem parte da produção à saúde, transformando Operadoras em gestoras de Saúde, 

prestadores  de serviços em produtores de cuidado à saúde e beneficiários em usuários com 

consciência sanitária. ( ANS, 2009 ) 

O desempenho da Operadora é resultante da avaliação da qualidade de 4 dimensões: 

Atenção a Saúde;  Econômico-financeira; Estrutura e Operações; e Satisfação dos 

Beneficiários. O resultado final é dado pelo IDSS – Índice de Desempenho da saúde 

Suplementar que é calculado pela soma ponderada dos índices das 4 dimensões. 

Neste programa o desempenho da ANS também é medido e é resultante da avaliação da 

qualidade de 2 dimensões: processos regulatórios e desenvolvimento institucional. Esta 

medição também é necessária para que o ANS continue evoluindo e contribuindo para o 

objetivo maior que é produzir saúde.  ( ANS, 2009. Programa de qualificação da saúde 

suplementar ) 

Para a apuração dos dados e posterior envio à ANS, se faz necessário, um bom sistema 

de informação que garanta a integridade dos dados e a qualidade da informação. Os 

indicadores são calculados com base nas informações geradas pelos sistemas das Operadoras, 

que precisam estar bem gerenciados para não comprometer seu índice de desempenho.  

O Papel futuro das operadoras está em possibilitar a competição baseada em valor 

focada em resultados. Os planos de saúde precisam deixar de ser adversários para serem 
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verdadeiros parceiros na criação de valor para os pacientes. Então como fazer para medir 

esses resultados e apoiar as decisões dos altos executivos.  

Todo e qualquer gerenciamento administrativo deve ser baseado em um sistema de 

informação alinhado a estratégia da organização e que possibilite apoio a decisões cada vez 

mais complexas. A necessidade de informação para os altos executivos aumentam a cada 

momento e para isso se faz necessário uma ferramenta de sistemas de informação que 

possibilite a obtenção dessas informações num tempo cada vez mais reduzido.  A escolha de 

uma ferramenta de BI (Business Intelligence) se encaixa perfeitamente nessas necessidades, 

apresentando os dados de forma gráfica, recuperam rapidamente as informações para tomadas 

de decisão e também proporcionam acesso a informações detalhadas.  A competitividade e o 

sucesso das empresas dependem da forma como seus executivos tomam suas decisões 

baseadas em informações, apoiadas por bons sistemas de informação adequados a todos os 

níveis da estrutura organizacional e por isso, tem sido objeto de estudo.  

O BI (Business Intelligence) está na lista de prioridades das organizações na atualidade, 

por conta da necessidade dos gestores obterem mais informações para a tomada de decisões. 

(FEIMAN, 2010). 

 Porém, com a constante evolução tecnológica, várias ferramentas de BI sugiram no 

mercado dificultando o processo de escolha da ferramenta que mais se adéqüe as regras de 

cada tipo de negócio.  Então, diante de tantas opções, como escolher a ferramenta de BI que 

mais se aproxime da sua realidade?  

Para ajudar nesta escolha se faz necessário criar uma sistemática de decisão que busque 

ajudar no processo de seleção, quebrando a decisão em pequenas etapas.   
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1.1. Justificativa 

A problemática de escolha de ferramentas de BI se contextualiza num problema 

multicritério porque precisa ser avaliada a luz de mais de um critério. Os métodos de apoio 

multicritério permitem uma abordagem mais abrangente e realista dos problemas complexos 

de decisão à medida que torna possível a modelagem de uma diversidade maior de fatores que 

se encontram envolvidos no processo decisório. A metodologia multicritério também 

proporciona maior compreensão, por parte dos atores envolvidos no processo de decisão. 

A avaliação de software é uma atividade em constante crescimento e vêm se firmando 

diante do aumento das exigências estabelecidas pelas empresas na aquisição de softwares 

mais eficientes. Métodos e modelos estão se tornando um valioso auxilio na obtenção desses 

produtos. 

O ambiente competitivo das Empresas está se tornando cada vez mais complexo diante 

de tantos avanços tecnológicos, novas teorias, acúmulo de informações, tendência de mercado 

que mudam a todo instante e conhecimentos adquiridos ao logos do tempo.  

Os altos executivos passam maior parte do seu tempo tomando decisões num curto 

espaço de tempo e cada vez mais complexas. 

Para apoiar esta crescente demanda de decisões diárias e que coloca em risco toda uma 

estrutura organizacional, se faz necessário uma ferramenta de apoio a decisão que minimize 

os erros de seus decisores.  

Com isso, é importante a avaliação de uma ferramenta de BI que possa de fato atender 

as necessidades de tomadas de decisão dos executivos.   

Assim, esta pesquisa se justifica na medida em que em tempos modernos e de alta 

competitividade, uma ferramenta de BI serve de apoio nos processos de decisão com base em 

informação. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivos Gerais 

Propor uma sistemática de escolha de ferramentas de BI, para auxiliar os decisores na 

decisão de escolha do BI que mais se aproxime das necessidades da organização.  

Após pré-seleção dos fornecedores, será aplicado um método de decisão multicritério 

para avaliar a ferramenta de BI (Business Intelligence) tomando como critérios de escolha as 

principais características definidas pelos decisores.  

Os principais fatores na avaliação de uma ferramenta de BI estão nas suas 

características e na relação estratégica com os objetivos da organização. A sistemática de 

escolha e as características da ferramenta de BI foram desenvolvidas de acordo com as 

necessidades das Operadoras em estudo e por isso não podem ser utilizados como regra geral, 

mas podem servir como base para serem aplicados em outros cenários.  

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Avaliar a sistemática de escolha de Ferramentas de BI, existente em 4 Operadoras de 

Planos de Saúde do Nordeste Brasileiro. 

  

 Fazer um levantamento das principais características de ferramentas de BI para ajudar 

o decisor na definição dos critérios de escolha. 

 

 Propor uma sistemática para escolha de ferramentas de BI. 

 

 Aplicar a sistemática com base no método SMARTS para seleção de ferramentas de 

Business Intelligence. 
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1.3. Metodologia 

No desenvolvimento do presente trabalho são realizadas as atividades de pesquisa 

bibliográfica, estudo de caso e levantamento das informações através de questionário com os 

decisores das 4 Operadoras de Saúde. Essas atividades servem de base para elaboração de 

uma sistemática de escolha de ferramentas de BI baseada em modelagem de apoio 

multicritério a decisão.  

- Pesquisa Bibliográfica 

Esta etapa é realizada através da busca de base de dados de periódicos, livros, 

dissertações e sites relacionados a assuntos de BI da atualidade. A localização dos livros, 

teses, dissertações e normas foram realizadas tomando como base a área de pesquisa deste 

trabalho, ou seja, decisão multicritério, sistemas de informação e tecnologia de ferramentas de 

BI. 

- Estudos de caso Múltiplos 

Para o entendimento do cenário atual de cada empresa pesquisada e para a elaboração 

dos critérios de decisão e sistemática de escolha proposta, foi realizada uma entrevista semi-

estruturada, instrumentalizada por um questionário. A entrevista foi feita com um decisor de 

cada empresa. O estudo de caso serviu para fazer um diagnóstico nas 4 Operadoras e em 

seguida um novo estudo de caso para aplicação da sistemática proposta em uma das 

Operadoras. A entrevista foi realizada utilizando como roteiro um questionário com várias 

perguntas sobre aspectos da organização e seleção de software, com uma pergunta aberta 

objetivando a coleta das características de uma ferramenta de BI mais importantes para o 

entrevistado. 

 

Este estudo foi desenvolvido em 2 etapas abaixo descritas. 

 

Etapa 1 - Entendimento do cenário atual 

 

Esta etapa é desenvolvida para verificar a existência de algum tipo de sistemática 

utilizada pelos decisores para a escolha de ferramentas de BI. No levantamento dessas 

informações deverá ser realizado um estudo de campo e entrevista aplicado em 4 Operadoras 
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de planos de saúde. Nesta etapa, deverá ser verificado também, se existe nessas operadoras 

algum planejamento de sistemas de informação e priorização de sistemas de informação.  

 

Etapa 2 - Elaboração da nova sistemática 

Após o entendimento da sistemática atual, será proposta uma nova sistemática de 

decisão baseada numa adaptação de vários modelos de escolha de ferramentas encontrados na 

literatura. A proposta da sistemática é desenvolver algo que possa ser utilizado no dia a dia e 

que não tenha uma maior complexidade, dificultando sua utilização. O objetivo é orientar os 

decisores nos passos entendidos como mais importantes, de acordo com o estudo, para 

escolha de ferramentas de BI. 

A elaboração da sistemática envolve o desenvolvimento e aplicação de um modelo de 

decisão para seleção de ferramenta de BI. A metodologia para desenvolvimento do modelo de 

decisão é apresentada abaixo. 

 Modelagem em pesquisa operacional  

Para se desenvolver uma modelagem devemos entender como um problema de decisão 

é abordado na prática. Alguns problemas são tratados com critérios qualitativos e isso 

dificulta a criação de um modelo já que não podem ser colocados num modelo matemático. 

Porém, muitas vezes esses critérios são indispensáveis para determinadas decisões. 

Se o problema for pouco estruturado, então muitas informações serão não qualificáveis 

ou até mesmo virão cercados de algumas indefinições. Neste caso um modelo matemático não 

poderá ser utilizado e o decisor terá que tomar suas decisões baseado em sua experiência, 

poder de avaliação e julgamento da situação (Moreira, 2001). 

Geralmente nos deparamos com problemas complexos, envolvendo muitas variáveis e 

muitos aspectos que precisam ser analisados pelo decisor. Quanto mais complexo for o 

problema e quanto maior for o número de variáveis o decisor precisará de um modelo 

matemático para auxiliar em suas decisões. Segundo, (Moreira, 2001) o processo para uma 

análise quantitativa pode ser desenvolvida em 5 etapas: 

 Definição do problema 

 Desenvolvimento do modelo 

 Preparação dos dados 

 Solução do modelo 

 Relatório dos resultados 
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1.4.   Estrutura do Trabalho 

Este trabalho foi dividido em 5 capítulos. Abaixo podemos verificar um breve descritivo 

do que se propõem cada capítulo:  

1.4.1. Capítulo 1: Introdução 

Neste capítulo será abordado um descritivo sobre o segmento de Operadoras de Planos 

de Saúde, o momento atual que se encontra este setor e quais as exigências de informações 

mais relevantes. Em seguida, os objetivos e metodologia aplicada. 

1.4.2. Capítulo 2: Referencial Teórico 

Neste capítulo é apresentado um estudo bibliográfico dos assuntos que sustentam este 

trabalho. Decisão multicritério, sistemas de informação, atualidades sobre Business 

Intelligence também fazem parte deste capítulo. 

1.4.3. Capítulo 3: Estudos de caso 

Neste capítulo é apresentado o estudo em 4 Operadoras de planos de saúde que 

ajudaram na criação da sistemática proposta e aplicação do método multicritério testado em 

uma das operadoras, tendo como base as características de ferramentas de BI mais citadas por 

todos decisores. 

1.4.4. Capítulo 4: Sistemática proposta 

Neste capítulo são apresentados a sistemática proposta e um descritivo de cada etapa. 

1.4.5. Capítulo 5: Conclusões 

Neste capítulo, são apresentadas as conclusões sobre o trabalho realizado e as 

dificuldades encontradas. Além disso, são expostas as limitações da sistemática proposta e do 

modelo decisão aplicado. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo apresenta a base conceitual de referencia para o desenvolvimento do 

trabalho. São apresentados os conceitos que esclarecem os aspectos que envolvem este 

trabalho, abrangendo assuntos como Sistemas de informação, métodos de decisão e decisão 

multicritério. 

2.1.  Sistemas de Informação (SI) 

Antes de definirmos o conceito de sistemas de informação é importante entendermos a 

definição genérica de sistemas. 

Um sistema pode ser definido como um conjunto de elementos ou componentes que 

interagem entre si para atingir objetivos (Stair,1996). 

Os componentes de um sistema genérico são: 

 Objetivos – o que se quer produzir ou se que alcançar 

 Input – todo o material que será transformado para atingir o objetivo. 

 Processamento – função que transformar e processa as entradas. 

 Output – são os resultados da transformação. 

Todos os sistemas devem possuir seus objetivos que serão alcançados com o 

processamento das entradas resultando em saídas desejadas.  

Como comparativo podemos entender que sistemas de informação são sistemas cujas 

entradas são os dados e suas saídas são informação. 

O conceito básico de sistema de informação estabelece que todo sistema é um conjunto 

de elementos interdependentes em interação, visando atingir um objetivo comum. 

Teoricamente, há dois tipos de sistemas: aberto e fechado. O sistema aberto é o que sofre 

influências do meio e que com suas ações, influencia o meio. O sistema fechado não sofre 

influências do meio e nem altera com suas ações internas. 

Todo sistema pode ser decomposto em partes menores denominadas de subsistemas. Os 

Subsistemas são conjunto de elementos interdependentes que interagem para atingir um 

objetivo em comum, que ajudará o sistema a atingir o seu objetivo maior. Todo sistema 

apresenta as entradas de dados (input), processamento e saídas das informações (output) e 

retorno (feedback).  

Segundo, (Stair,1996;O’Brien,2001), os componentes básicos de um sistema de 

informação são: 
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 Entradas – dados que serão processados para obtenção dos objetivos a que o sistema 

se propõe. 

 Processamento – é o mecanismo que transforma os dados de entrada de acordo com as 

regras e objetivos do sistema. 

 Saídas – informações transformadas depois de processadas, apresentadas normalmente 

na forma de consultas e relatórios. A saída de um sistema pode ser a entrada de outro 

2.2. Conceitos relacionados à Informação 

A informação é o elemento básico dos sistemas, portanto, os conceitos básicos 

necessários dizem respeito às características da informação que se está trabalhando. 

Trabalhamos apenas com informação e não com dados, pois o dado em si é a menor 

decomposição de um determinado elemento para a informação que interessa ao tomador de 

decisões.  Laudon & Laudon (1996) resume os principais conceitos relacionados à 

informação:  

Freqüência – Diz respeito a quantas vezes uma informação é oferecida dentro de um 

determinado período de tempo. 

Intensidade – Esta relacionada ao número de caracteres que somos capazes de receber, 

compreender e retransmitir dentro de um determinado período de tempo. Ela é calculada pelo 

tempo necessário para se compreender uma determinada situação. 

Redundância – ë o excesso de informação que se tem por unidade de elemento de 

dado. É uma segurança contra erros no pro0ceso de comunicação. Para se verificar uma 

redundância basta suspender drasticamente a informação e verificar o que acontece. 

Custo/Benefício  - A informação sé deve ser produzida se proporcionar um resultado 

pelo menos equivalente ao custo de sua produção. É a relação entre o custo de produção de 

uma informação e o beneficio que ela oferece ao tomador de decisões, é agregar valor a um 

determinado processo. 

Disponibilidade – É o local e o momento em que a informação deve estar disponível. 

Transmissão – Deve-se fazer com que os dados sejam transmitidos de forma eficiente 

passando por um mínimo de pontos de transmissão, para que a informação chegue a seu 

destino se distorções, omissões ou excessos e no tempo oportuno. 
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2.3. Abordagens para Sistemas de Informação 

Os sistemas podem abordar várias classificações de acordo com a abordagem, o 

objetivo, o foco e como a informação é disponibilizada. 

Das abordagens consideradas no paradigma utilizado por Sprague e Watson (1989), são 

apresentados abaixo os tipos de sistemas: 

2.3.1. Sistemas de Informação Transacional (SIT) 

Esses tipos de sistemas estão ligados diretamente as atividades de rotina das empresas, 

automatizando as tarefas gerando maior eficiência para essas atividades. São utilizados com 

entradas de dados, processamento e armazenamento de informações.  Os SIT proporcionam 

uma maior integridade dos dados, agilidade na disponibilização de informações, minimizando 

os erros das atividades manuais (Stair,1996; Lucas,1990). 

2.3.2. Sistemas de Informação Gerencial (SIG) 

Os SIG são sistemas utilizados pelos gestores objetivando uma melhor visão da empresa 

através de informações estruturadas. O SIG tem um foco gerencial e já o SIT tem um foco 

voltado para a eficiência da organização. A principal entrada dos SIG, são os dados e 

informações processadas pelos SIT (Stair,1996; Tom,1991). 

Geralmente os SIG apresentam as informações em formato de relatórios estruturados e 

gráficos com o objetivo de gerar informações para apoio as decisões.  

2.3.3. Sistemas de Apoio de Decisão (SAD) 

Os SAD são construídos com o objetivo de atender e apoiar os decisores em seus 

processos de decisões, considerando as características de cada decisor. Além, dos problemas 

estruturados os SAD dão apoio a problemas semi-estruturados. Os SAD possuem 

características de flexibilidade, processamento de dados externo a organização, análises, 

comparações e simulações. 

O SAD é utilizado pelo decisores durante o processo decisório, ajudando a encontrar as 

melhor alternativas em suas decisões. É um processo interativo ente o decisor e o sistema. 

O interesse maior do SAD é disponibilizar um banco de modelos e projetar análises de 

sensibilidade. Um intensivo trabalho de modelagem e uma boa explicitação de critérios de 

apoio a decisão estarão presentes nestes tipos de sistemas (Davis,1985; Stair,1996). 
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O conceito de sistemas de apoio a decisão, está na realidade relacionado com um 

ambiente complexo, projetado para fornecer subsídios para que a alta gerência tome decisões. 

 

Além das abordagens acima, outra abordagem tem tido muito destaque:  

2.3.4. Sistemas de Informação Executiva (SIE)  

O SIE é desenvolvido para os executivos, objetivando resolver problemas estruturados 

da organização. Este tipo de sistema considera aquilo que é mais importante para o executivo 

que irá utilizar o sistema. Ou seja, cada sistema tem as características e visões individuais de 

cada executivo e envolve um foco estratégico (Watson et alii,1992). 

A primeira referencia a este classe de sistemas de informação segundo Furlan et al 

(1994), pode ser creditada a Rockart e seu grupo em trabalhos no Massachussets Institute of 

Technology. 

 

Furlan et al (1994,p.9), citam alguns elementos do SIE: 

 

 Recursos gráficos de alta qualidade. 

 Recuperação rápida da informação. 

 Uso intuitivo. 

 Se enquadram na cultura da empresa e no estilo de decisão de cada executivo. 

 Acesso a informações detalhadas, organizadas numa estrutura top-down. 

 

Podemos considerar um sistema de informações executivo como um sistema de 

informações gerenciais acrescido de características que dão ao executivo a vantagem de poder 

analisar informações e organizar o seu trabalho em um único ambiente. Os EIS são muitas 

vezes confundidos com outros sistemas de apoio a decisão, mas tem como principal diferença 

a sua facilidade de uso. A metodologia de desenvolvimento tem a participação do usuário em 

todas as fases, talvez venha daí a sua facilidade de uso. 
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2.4. Históricos dos Sistemas de Informação 

O cenário de competição entre as organizações vem sofrendo várias mudanças nos últimos 

anos. As empresas são impulsionadas a constantes adaptações e mudanças decorrentes de 

novas necessidades do mercado. Produtos precisam ser produzidos com mais eficiência e com 

um processo produtivo mais controlado. 

Para tonar as organizações líderes de mercado os decisores precisam tomar decisões 

rápidas e acertivas com base em informações. Diante deste cenário, os sistemas de 

informações vêm evoluindo nas últimas décadas, buscando o fornecimento otimizado de 

informações para apoio a decisões. Cada vez mais as empresas se utilizam de suas 

informações como recurso diferencial para o seu crescimento. Porém, para chegar até os dias 

atuais, os sistemas passaram por muitas transformações. 

O papel dos Sistemas de Informação sofreu mudanças e foi significativamente ampliado 

ao longo dos anos, como é mostrado a seguir (O’Brien, 2001) : 

Na década de 50 são os sistemas de Processamento Eletrônico de Dados, processamento 

de transações e manutenção de registros que possuíam maior atenção. 

Na década de 60 com o surgimento dos Sistemas de Informação Gerencial e informações 

pré-formatadas apresentadas através de relatórios já objetivando apoio às decisões. 

Na década de 70 surgiram os Sistemas de Apoio a Decisão com uma interface mais 

interativa e ad hoc ao processo de tomada de decisão gerencial 

Na década de 80 surgiram os Sistemas de Informação Executiva, sistemas de computação 

do usuário final, apoio direto à computação para produtividade do usuário final e colaboração 

de grupos de trabalho, produtos e serviços estratégicos para vantagem competitiva. 

Na década de 90 tivemos um direcionamento para os Sistemas de informação 

interconectados, operações e administrações globais em redes mundiais e empresariais. 
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2.5. Business Intelligence 

2.5.1. Definição 

O termo Business Intelligence surgiu na década de 80 no Gartner Group e faz referência 

ao processo inteligente de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoração de 

dados contidos em Data Warehouse, Data Mart, gerando informações para o suporte a tomada 

de decisões no ambiente de Negócios.  

Um equívoco comum entre os profissionais e alguns autores da área de Sistema de 

Informação é confundir as abordagens de sistemas de informação com Tecnologia de 

Informação (TI) disponível no mercado. Tecnologia da Informação é o ferramental que 

implementa os vários sistemas de informação. 

A Tecnologia da Informação pode ser definida como hardware, software, 

telecomunicações, administração de banco de dados e outras tecnologias de processamento de 

dados utilizadas em sistemas de informações computadorizados. (O’Brien,2001). 

Soluções de Business Intelligence (BI) são ferramentas que devem ser usadas de acordo 

com a necessidade de informação identificada numa organização, segundo as abordagens 

anteriormente descritas. Uma solução de Business Intelligence pode ser usada segundo uma 

abordagem de Sistema de Apoio a Decisão ou Sistema de Informação Executiva.  

2.5.2. Momento Atual do Business Intelligence 

O BI (Business Intelligence) está na lista de prioridades das organizações na atualidade, 

por conta da necessidade dos gestores obterem mais informações para a tomada de decisões. E 

de acordo com um recente relatório da consultoria IDC, em 2010 há uma expectativa que as 

receitas desse setor acompanhem um incremento de 14% no Brasil, se comparado ao último 

ano, quando o segmento faturou 251 milhões de dólares. Ainda de acordo com o estudo, na 

América Latina, foram investidos cerca de 504 milhões de dólares em BI – com o mercado 

brasileiro representando quase 50% do setor. Para este ano, existe uma expectativa de um 

aumento de 12% nas receitas.  

Quanto ao perfil de empresas que mais investem nesse tipo de aplicação, a IDC prevê 

que para 2010 os principais projetos virão das áreas de finanças, manufatura, varejo, 

distribuição, governo e saúde. No caso específico do mercado brasileiro, a consultoria destaca 

que parte da expansão do setor de business intelligence está atrelada à demanda das pequenas 

e médias empresas, as quais, até então, não utilizavam esse tipo de ferramenta. Por outro lado, 
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a IDC destaca que a disseminação de soluções mais simples, sistemas flexíveis para processar 

as informações e um melhor controle dos dados foram fundamentais para o crescimento do 

setor.  

Por fim, o estudo da IDC mostra que a implementação dos projetos de BI tem trazido 

resultados mensuráveis para as empresas, entre eles: redução de custos, melhoria nos 

processos, aumento da retenção de clientes, geração de relatórios em menos tempo e melhoria 

na gestão de riscos.  

(Em: http://www.idclatin.com/release.asp?ctr=bra&year=2010&p=2. Acesso em: 30/05/2010)  

2.5.3. O Futuro do Business Intelligence 

Pesquisas recentes do Aberdeen Group realizadas com executivos da área de tecnologia 

da informação mostram que, há dois anos consecutivos, o BI aparece como a solução 

considerada como a mais importante arma de TI para trazer resultados para o negócio em até 

cinco anos. De acordo com outro estudo, realizado em janeiro de 2010 (CIO), quase um terço 

das empresas que já utilizam soluções de Business Intelligence planeja agregar novas 

ferramentas. Além disso, boa parte delas pretende ampliar as funcionalidades do Business 

Intelligence que utilizam atualmente, bem como querem ampliar seu uso para um maior 

número de áreas dentro da organização.(ABERDEEN GROUP, 2009). 

Em um futuro não muito distante, à medida que a definição de BI continuar a se 

consolidar na corporação, será fácil imaginá-lo como uma interface analítica extremamente 

focada, fornecida a diversos usuários e capaz de gerenciar, integrar e apresentar um grande 

volume de dados transacionais do back office que fluem através da organização. 

Essa interface de BI personalizada, em outras palavras, será capaz de descobrir e exibir 

facilmente tudo de mais relevante que está acontecendo na companhia a qualquer hora 

desejada. Isso garantirá que todos os níveis de profissionais tomem decisões baseadas na 

análise de relatório que, além de serem relevantes, garantem o melhor valor do ponto de vista 

da organização. 

O interesse crescente das corporações por aplicativos de BI tem uma razão válida: os 

pacotes analíticos, os dashboards amigáveis e a gestão de dados sem dúvida amadureceram. 

Em sua breve história, essas soluções nunca foram tão capazes como agora e praticamente 

todos os fornecedores de software empresarial vendem algum tipo de funcionalidade ligada à 

solução de business intelligence. (Computerworld, 2010) 
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2.5.4. Características de uma ferramenta de BI. 

A ferramenta escolhida foi o Qlikview Personal Edition, que pode ser baixado através 

do endereço  www.qlikview.com. 

O objetivo aqui não é ensinar como utilizar esta ferramenta de BI e sim apresentar suas 

características de forma visual. 

 

 Baixo Custo 

 

Esta ferramenta possui um custo compatível com as melhores ferramentas de BI citadas 

pelo Gartner, inclusive com uma versão que pode ser baixada pela web sem custo. A curva de 

aprendizado é muito rápida facilitando futuras implementações. 

 

 
Figura 2.1 – Painel desenvolvido na ferramenta de BI Qlikview 
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 Arquitetura 

Esta ferramenta roda via Web, utilizando vários navegadores. Atualmente o servidor é 

instalado apenas na plataforma Windows. 

A QlikTech, empresa que desenvolveu o Qlikview, recebeu as mais altas pontuações em 

funcionalidade, performance, afirma o relatório do Gartner. De acordo com a pesquisa do 

Gartner, o alto grau de satisfação dos clientes é resultado da arquitetura do QlikView. 

 

 
Figura 2.2 – Arquitetura inovadora 

 

O Qlikview possui uma única interface para desenvolvimento, extração de dados e 

construção dos painéis gerenciais. 
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 Funcionalidade 

Conjunto de funções disponíveis na ferramenta. 

 

 
Figura 2.3 – Painel de funcionalidades da ferramenta de BI Qlikview 

 

Atualmente a ferramenta disponibiliza vários tipos de gráficos e funções para a 

implementação de painéis com grande riqueza de detalhes. 

Seu tutorial possui uma enorme quantidade de funções com exemplos facilitando sua 

utilização. 
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 Facilidade de uso 

Esta ferramenta é considera a mais fácil de usar segundo pesquisas recentes. Quando 

questionados sobre as principais razões para escolher um fabricante, os clientes entrevistados 

pelo Gartner classificaram o QlikView acima dos produtos da maioria de outros fabricantes, 

pela facilidade de utilização, facilidade de desenvolvimento e baixo custo de implementação.  

 

 
Figura 2.4- Gartner Group Magic Quadrant Business Intelligence Platforms 2010 

 

 

 
Figura  2.5 Facilidade de uso e funcionalidade do produto 
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 Segurança 

Baixo índice de falhas e níveis de segurança da informação através de senha e níveis 

de acesso. Pesquisas apontam o Qlikview como campeão em satisfação com a ferramenta. O 

qlikview possui vários níveis de segurança, inclusive segurança de conteúdo da informação. 

Esta ferramenta armazena seus dados numa estrutura de arquivos, lidos apenas pela própria 

ferramenta.   

 

 
Figura 2.6 - Aberdeen AXIS(TM) for BI/Performance Management, January 2009 
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 Facilidade de Desenvolvimento 

Capacidade de implementações futuras pela equipe interna da organização e rápido 

aprendizado sem a necessidade de grandes especialistas. Com uma interface intuitiva o 

Qlikview sugere um aprendizado rápido sem a necessidade de grandes investimentos em 

treinamento.  

 

 
Figura 2.7 – Tela inicial com documentação da ferramenta 

 

O Qlikview possui uma vasta documentação de suas funcionalidades e padrões, 

proporcionando a continuidade do desenvolvimento pela equipe interna. A ferramenta 

possui um tutorial e um manual de referencia com exemplos que são disponibilizados no 

momento de sua instalação. Também na internet www.qlikview.com, estão disponíveis 

exemplos, tutoriais, cursos, discussões e comunidades. 
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2.6. Decisão Multicritétio 

2.6.1. Apoio Multicritério a decisão  

São freqüentes as situações de decisão que nos deparamos no nosso dia a dia, e que 

precisam ser resolvidas em questões de minutos. Geralmente essas decisões são complexas e 

possuem uma multiplicidade de critérios associados e que muitas vezes se conflitam. 

Os problemas possuem uma gama de características que só com uma aplicação de 

modelos de apoio a decisão multicritério conseguiríamos solucionar. 

Para Malczewski (2002) os problemas multicritério envolvem seis componentes:   

 Objetivo; 

 Decisor(es); 

 Conjunto de critérios de decisão; 

 Conjunto de alternativas; 

 Conjunto de estados da natureza; 

 Conseqüência das decisões; 

Os métodos multicritério têm sido desenvolvidos para apoiar e conduzir os decisores na 

avaliação e escolha das alternativas. 

Segundo Zeleny (1982), a tomada de decisão pode ser definida como um esforço a fim 

de resolver o dilema de objetivos conflitantes, que impedem a existência de uma solução 

ótima e conduzem a uma procura da solução de melhor compromisso. 

A abordagem do problema de decisão, sob o enforque do apoio multicritério à decisão, 

não visa apresentar ao decisor uma única alternativa verdadeira e sim, apresentar cenários e 

alternativas que possam levar o decisor a tomar a melhor decisão com base em informações 

diante de um modelo multicritério estabelecido. 

Portanto, os métodos de Apoio Multicritério procuram esclarecer o processo de decisão, 

tentando incorporar os julgamentos de valores dos agentes, na intenção de acompanhar a 

maneira como se desenvolvem as preferências e entendendo o processo como aprendizagem.  
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2.6.2. Teoria da Utilidade 

A Teoria da Utilidade é considerada como a representação das preferências relativas do 

indivíduo entre os elementos de um conjunto. A utilidade é uma expressão quantitativa do 

valor de satisfação associado a um resultado. Quando se pretende estabelecer um processo de 

escolha, normalmente busca-se a maximização de um objetivo. Isso envolve determinar uma 

medida sobre as conseqüências do problema. 

 A teoria da utilidade permite avaliar essas conseqüências por meio de um processo de 

elicitação de preferências que busca incorporar ao problema as escolhas do decisor e seu 

comportamento com relação ao risco. ( keeney e Kaiffa, 1976)  

2.6.3. Elicitação da função utilidade 

A determinação da utilidade para as conseqüências de um problema de decisão pode ser 

realizada basicamente por meio de duas técnicas:  

 Avaliação direta; 

 Levantamento da função utilidade; 

A avaliação direta consiste em definir o espaço de conseqüências de interesse, 

atribuindo-se às utilidades valores 1 e 0, respectivamente,  às conseqüências de maior 

preferência (x*) e de menor preferência (xº), ou seja, u(x*)=1 e u(xº)=0. 

O levantamento da função utilidade baseia-se no processo anterior, contudo, permite 

que, com base na utilidade de algumas conseqüências, seja traçada uma curva denominada 

função utilidade, que possibilita determinar a utilidade de qualquer conseqüência non 

intervalo predefinido (Gomes, et al., 2002). 

Keeney & Raiffa (1976) apresentam uma metodologia para determinar a função 

utilidade em cinco etapas: 

 Preparar o decisor; 

 Identificação das características qualitativas relevantes; 

 Especificação das restrições qualitativas; 

 Escolha da função utilidade; 

 Análise de consistência; 
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2.6.4.  Teoria da Utilidade Multiatributo (MAUT) 

A teoria da utilidade multiatributo, referida por MAUT (Multiattribute Utility Theory ), 

derivou da teoria da utilidade e incorpora a questão do tratamento de problemas com 

múltiplos objetivos (Gomes, et al., 2002). Esses objetivos são representados pelo que é 

denominado de atributos. 

A noção de utilidade foi descrita por Daniel Benoulli, em 1938, como a unidade para 

medir preferências. 

MAUT é a principal abordagem baseada nos resultados para tratar riscos, desde que 

Von Neumann e Morgenstern (1974) propuseram um jogo de axiomas formais para definir o 

comportamento racional. Nela, um indivíduo escolhe uma alternativa de um conjunto de 

possíveis alternativas a qual maximize o valor esperado da função utilidade. 

MAUT também se caracteriza pela definição de uma função utilidade destinada a 

representar as preferências dos decisores em termos de múltiplos atributos, levando-se sempre 

em consideração o comportamento racional dos avaliadores. Dessa forma, a teoria da 

utilidade permite avaliar as conseqüências por meio de um processo de elicitação de 

preferências que busca incorporar aos problemas as escolhas do decisor e seu comportamento 

em relação ao risco. 

Desta forma é necessário descobrir o formato da função utilidade multiatributo que 

represente as preferências do decisor segundo os critérios considerados. O formato da função 

utilidade depende das condições de independência dos critérios (independência em utilidade e 

independência aditiva) (Gomes, et al., 2002). 
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2.7. O Método Multicritério SMARTS 

O método SMARTS surgiu do aperfeiçoamento do método SMART (Single measure 

Rating Technique).  O método SMART foi desenvolvido por Edwards em 1971 como uma 

simplificação da teoria da utilidade multiatributo, MAUT (Multi-attribute Utility Theory), 

descrita em Keeney & Raiffa (1976) e busca estabelecer uma pré-ordem completa entre as 

alternativas. 

O procedimento desenvolvido pelo SMART era simples, os decisores julgavam o grau 

de importância de cada atributo em relação aos outros, estes julgamentos podiam ser 

facilmente colocados num conjunto de pesos normalizados, porém, o procedimento ignorava 

que a escala dos valores de cada alternativa, bem como a importância relativa dos critérios, 

tinham que ser refletida em todos os pesos. 

Por verificação de algumas falhas conceituais em sua aplicação é que o método SMART 

foi aperfeiçoado dando origem a um novo método denominado SMARTS ( Single Measure 

Ratting Tecnique using Swings). 

Estas correções foram feitas por Edwards e Barron (1994), onde um novo procedimento 

chamado de “swing weights” (peso das trocas) foi criado. Os autores incluem a questão da 

amplitude dos valores das alternativas nos critérios à noção de importância e compensação 

intercritérios.   

O “swing weights” tem por finalidade elicitar as importâncias relativas dos critérios e os 

respectivos pesos.  

Os métodos SMART e SMARTS são muito utilizados pela sua simplicidade e o 

SMARTS também tem uma grande característica que é a velocidade como é aplicado.   

A grande diferença existente entre o SMART e o SMARTS, está relacionada com a 

metodologia utilizada para atribuição de pesos aos critérios. 

Por conta desta simplicidade o método pode deixar de capturar alguns detalhes 

importantes da complexidade do problema. Edwards e Barron (1994) defende que os 

prejuízos dessa simplicidade na modelagem, são compensados pelos prováveis erros 

cometidos no processo de elicitação das preferências em outros métodos. O SMARTS, não 

requer que sejam explicitadas preferências ou indiferenças entre as alternativas como na 

maioria dos outros modelos que derivam do MAULT, deixando assim o método mais simples 

e de fácil entendimento. O julgamento de indiferenças requeridas por outros modelos são 

difíceis e podem causar um erro muito maior que a simplicidade do SMARTS. 
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Lopes e Almeida (2008) entendem que estes modelos são simplificações da MAUT 

(Multi-attribute Utility Theory), descrita em Keeney & Raiffa (1976), e buscam estabelecer 

um ordenamento das alternativas. 

A grande vantagem do modelo SMART está baseada em dois pressupostos: 

• A escolha do método deve considerar os trade-off entre o erros da modelagem e de 

elicitação. 

• Facilidade na implantação do método. 

Esta facilidade de implantação é extremamente benéfica para a proposta desta 

dissertação, pois o modelo elaborado é para ser utilizado por empresas em seu dia-a-dia, 

proporcionando ao decisor uma ferramenta de fácil utilização. 

As simplificações do SMARTS devem preservar os seguintes critérios: 

 Propriedade de linearidade das preferências em todos os atributos 

 Propriedade de independência aditiva   

Esses critérios precisam existir para que o método não se torne conceitualmente 

comprometido e inaceitável. 

Abaixo estão descritos os passos necessários, propostos por Edwards e Barron (1994), 

para a aplicação do método SMARTS. 

 

Etapa 1 - Definição do problema e a realização de uma elicitação com os decisores  

Etapa inicial onde serão desenvolvidos os objetivos de avaliação e desenvolvimento da 

definição do problema. É importante nesta etapa a elaboração de uma lista dos decisores e a 

preparação de instruções claras, especificando a natureza da estrutura e os números a serem 

elicitados e a forma como eles serão utilizados. 

 

Etapa 2 - Definição dos atributos   

Nesta etapa procura-se definir a estrutura e os nomes dos atributos de todos os 

decisores, eliminando as duplicidades e criando uma “árvore de valores”. Os atributos devem 

ser criados tendo em vista o objetivo da decisão. 

É importante se preocupar com a quantidade de atributos a serem utilizados que 

preferencialmente devem ser no máximo em doze. 
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Etapa 3 - Identificação de alternativas  

Nesta etapa são estabelecidas as alternativas a serem avaliadas pelos decisores. Uma 

lista deve ser desenvolvida com alternativas reais ou hipotéticas para avaliação posterior. 

 

Etapa 4 - Elicitação das utilidades, matriz (alternativas x atributos)  

Nesta etapa serão listadas as alternativas com seus scores. Essas alternativas podem ser 

listadas em forma de matriz de alternativas e atributos, facilitando o entendimento. 

Os dados de entrada devem ser os scores estabelecendo uma escala ordinal, qunto maior 

melhor. 

 

Etapa 5 - Eliminação de alternativas dominadas ou insuficientes: 

Faz-se necessário eliminar alternativas ordinalmente dominadas. Esta dominância pode 

ser percebida por inspeção visual. Após realizar a exclusão, é necessário verificar se a faixa de 

valores em relação a algum atributo será reduzida, caso ocorra uma grande redução, é 

verificado se atributo afetado deverá ser utilizado ou não. 

 

Etapa 6 - Conversão das utilidades em escala única: 

Nesta etapa é feita uma reformulação dos dados da matriz (alternativas x atributos) para 

utilidades unidimensionais. 

Uma utilidade unidimensional é geralmente uma função que relaciona a utilidade ou o 

valor ou a desejabilidade de alguma quantidade física ou julgada, u(x), com sua magnitude, x. 

Testa-se inicialmente a linearidade das utilidades unidimensionais para cada dimensão nas 

quais scores físicos estão disponíveis. Se o uso da linearidade como uma aproximação for 

justificável, utiliza-se a faixa de variação dos scores ou uma faixa mais ampla para especificar 

o limite inferior e superior das funções utilidade unidimensional. 

As saídas desta fase são utilidades cardinais unidimensionais na escala intervalar. Elas 

representam para o decisor uma medição do quanto ele deseja certos resultados e relacionam a 

desejabilidade de alguma medida física ou julgamento a sua magnitude. 

  

Etapa 7 - Hierarquização dos atributos “swing weights”:  

Pergunta-se ao decisor: “Caso existisse uma alternativa que tivesse o pior score para 

todos os critérios analisados. Dada a oportunidade de trocar apenas a avaliação em uma das 



Capítulo 2                                                                                                     Referencial Teórico 

27 
 

dimensões do pior valor para o melhor dentre as alternativas, em qual dimensão você 

melhoraria?”. Continue até que todas as dimensões sejam ordenadas. 

 

Etapa 8 - Determinação dos pesos dos atributos: 

A determinação dos pesos nesta etapa poderá ser feita de forma direta, atribuindo uma 

nota máxima para o critério de maior importância, exemplo uma nota 100. Em seguida 

atribuir uma nota de 0 a 100 para o segundo critério conforme sua importância com relação ao 

critério mais importante. Será feito assim para todos os critérios e em seguida o peso será 

calculado pela nota de cada critério, dividida pelo total das notas. 

Uma outra forma de atribuir os pesos, seria criar uma situação hipotética com os 

critérios de pior desempenho e solicitar ao decisor melhorar cada critério de menor 

desempenho para um desempenho máximo. Em seguida pergunta-se ao decisor quanto a pior 

alternativa precisa melhorar no desempenho de algum outro atributo para se tonar equivalente 

a alternativa de referência. Ao final desse procedimento os pesos podem ser obtidos através da 

relação entre os valores atribuídos para a equivalência das alternativas comparadas.  

Uma terceira opção de obtenção dos pesos defendida por Edwards e Barron (1994) é o 

método SMARTER. Nesta metodologia após determinar a hierarquia dos critérios, é utilizada 

uma tabela onde de forma direta se obtém o peso dependendo do número de atributos 

envolvidos no problema. 

Nesta dissertação, estaremos atribuindo o peso dos critérios de acordo com a primeira 

situação utilizando o critério de importância 

 

Etapa 9 - Agregação das preferências e tomada de decisão: 

O modelo mais fácil de usar e também o mais familiar para essas agregações é o modelo 

aditivo. 

Após a aplicação da equação tem-se um valor escalar para cada alternativa avaliada, 

apresentando de forma direta a alternativa que mais se adéqua as necessidades do decisor. 

Esta classificação das alternativas não indica necessariamente a alternativa ganhadora e 

sim a possível alternativa ganhadora que poderá ser escolhida pelo decisor.  

Após a aplicação da equação e lista das alternativas com seus valores, recomenda-se 

realizar uma análise de sensibilidade para uma melhor avaliação dos critérios e possíveis 

mudanças na decisão de escolha. 
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3. ESTUDO DE CASO 

Para compreender melhor como o BI é avaliado por esses decisores, foi realizada uma 

entrevista semi-estruturada, instrumentalizada por um questionário, conforme apêndice 1, e o 

resultado de cada estudo será descrito em seguida. 

O questionário foi aplicado com o objetivo de identificar se nessas organizações 

existiam ferramentas de informações gerencias, se haviam planejamentos de sistemas de 

informação e se o setor de TI se encontrava como parte estratégica da organização. Através de 

perguntas abertas, foram também identificadas as características que uma ferramenta de BI 

deveria possuir para atender as necessidades dessas organizações e foi feito também uma 

análise da sistemática atual utilizada na escolha de ferramentas de BI. 

Todas as perguntas serviram de base para a elaboração da sistemática proposta e 

definição dos critérios de uma ferramenta de BI, para essas organizações. 

O estudo foi desenvolvido em 4 Operadoras de Planos de Saúde do Nordeste  Brasileiro.  

As Operadoras estão distribuídas em 3 estados  PE, CE e MA.  Algumas dessas Operadoras 

desenvolviam seu próprio sistema de gestão, com uma estrutura de TI bastante robusta e 

outras utilizam softwares de terceiros, possuindo apenas um setor de suporte aos usuários.  

Um motivo importante para a aquisição de ferramentas de BI nas Operadoras é que a 

ANS – Órgão que regulamenta o setor, está cada vez mais, exigindo das Operadoras um 

controle mais efetivo de seus gastos e um controle completo de sua operação. Este mercado 

está muito competitivo e custos médicos precisam ser melhor controlados, ao passo que os 

beneficiários precisam ser atendidos. 

Abaixo estão descritos os resultados do questionário aplicado em cada operadora, assim 

como, a sistemática de seleção de fornecedores encontrada em cada uma delas.  
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3.1. Cenário encontrado no estudo de Caso 1 

Após avaliação, foi detectado um cenário onde o decisor não determinava as 

necessidades da organização e já partia para uma reunião com os fornecedores. As 

necessidades da organização eram descobertas durante o período de implantação. Não eram 

avaliados muitos fornecedores e a escolha da ferramenta era decidida durante as 

apresentações. A prova de conceito não era uma exigência, mas ajudava no processo de 

escolha. A escolha da ferramenta não passava por nenhum procedimento formal para apoio a 

decisão. A decisão ocorria muito mais pelo sentimento do decisor.  

 

 
Figura 3.1 – Sistemática de escolha da Operadora 1 
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3.2. Cenário encontrado no estudo de Caso 2 

Após avaliação, foi encontrado um cenário diferente, porém incompleto. O decisor 

entendia que as necessidades da organização eram de fato importantes, mas não se 

preocupavam em convidar vários fornecedores para uma demonstração O primeiro fornecedor 

foi o escolhido diante de promessas de parcerias sem mesmo a operadora identificar se as 

características da ferramenta eram adequadas as suas necessidades. A prova de conceito foi 

substituída por uma apresentação e por conta disso não foi possível avaliar o esforço que seria 

necessário para a implantação e continuidade do projeto. 

    

Determinar as necessidades da 
Organização

Demonstração do fornecedor

Negociar com o fornecedor 

Escolha da Ferramenta de BI 
 

Figura 3.2 – Sistemática de escolha da Operadora 2 
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3.3. Cenário encontrado no estudo de Caso 3 e 4 

No estudo de caso efetuado nas outras duas operadoras, foi detectado um cenário 

parecido. Ambas não possuíam conhecimento de software de BI e por conta disso não 

possuíam uma sistemática para este tipo de software. Nesses casos os próprios fornecedores é 

quem geravam as necessidades diante de apresentações. Não existia um planejamento de 

sistemas de informação e a TI não se encontrava como um setor estratégico dentro da 

organização. A escolha se dava apenas por uma apresentação e negociação de valores. 

 

Negociar com os fornecedores 

Escolha da Ferramenta de BI 

Demonstração dos fornecedores 

 
Figura 3.3 – Sistemática de escolha da Operadora 3 e 4 
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3.4. Considerações sobre os Resultados 

De acordo a pesquisa, identificou-se que essas operadoras não possuíam uma 

sistemática de seleção de fornecedores de BI bem definida.  

Os gestores de TI dessas operadoras, entendiam da necessidade de uma implantação de 

sistemas de informação gerencial, porém estavam sempre envolvidos com problemas 

operacionais da organização e não existia uma prioridade ou um projeto definido para 

sistemas de informações gerencias. A necessidade deste tipo de sistema, ou surgia pelas 

visitas dos fornecedores de BI ou por novos funcionários que eram contratados de outras 

empresas e que já utilizavam ferramentas de BI.  

Entre as operadoras, encontramos duas em que a TI é considerada como um setor 

estratégico dentro da organização e exatamente essas operadoras é quem tomavam a iniciativa 

de buscar novas tecnologias. Nas operadoras onde a TI fazia parte da estratégia, a sistemática 

de escolha tinha como etapa inicial, a elaboração das necessidades da organização. 

Mesmo encontrando a TI como um setor fundamental e estratégico, o problema de 

escolha ainda existia. O problema maior estava na etapa de avaliação das características da 

ferramenta, ou por não ter mais de uma ferramenta para comparar, ou por não entender de 

fato, quais características essas ferramentas deveriam possuir para atender as necessidades 

atuais e futuras.  

Diante deste cenário é importante saber escolher ferramentas de BI com características, 

funcionalidades e cenários mais próximos das necessidades da sua organização. A maioria das 

ferramentas de BI possuem características muito semelhantes dificultando a sua escolha. Por 

isso, estabelecer uma sistemática de escolha vai facilitar nesta decisão. 

O próximo capitulo apresenta a sistemática de decisão proposta para a seleção de 

ferramentas de Business Intelligence. 
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4. SISTEMÁTICA PROPOSTA 

4.1. Sistemática para avaliação de Software de BI 

Num mundo competitivo ter uma solução de Business Intelligence (BI) é considerado 

como um diferencial que as organizações podem estar utilizando para melhorar seus 

processos de decisão com base em informações apresentadas num formato mais interativo, 

amigável, através de gráficos, dashboard e relatórios. 

As pesquisas do GARTNER mostram que nos últimos anos BI vem sendo apontada 

como uma das prioridades entre os gestores e o que precisamos saber agora é: “Como 

escolher a melhor ferramenta para implantar na sua empresa?”  

A escolha da ferramenta de BI é muito particular e vai da necessidade de cada 

Empresa. O BI sempre foi recomendado para grandes empresas, mas este cenário está sendo 

transformado e mesmo as pequenas empresas já procuram por ferramentas que possam 

auxiliar em seus processos decisórios. Porém, os custos de implantação dessas ferramentas 

não cabiam no orçamento das médias e pequenas Empresas. Para incluir pequenas e médias 

empresas neste cenário de BI, muitos fornecedores já estão colocando no mercado soluções 

que possam ser adquiridas com um custo mais acessível. 

O funcionamento das pequenas, médias e grandes empresas são bastante distintos e a 

escolha do BI varia de acordo com a necessidade informação de cada organização. 

Quando se escolhe um pacote de soluções de software, geralmente avalia-se o que está 

sendo utilizado no momento, fazendo uma pesquisa dos fornecedores, buscando informações 

em feiras de negócios e sites de referência como o Gartner. O problema é que todas as 

soluções de BI são muito parecidas e isso dificulta o processo de decisão de qual ferramenta 

será mais adequada. 
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4.2. Sistemática para Seleção de software 

A sistemática de decisão apresentada nesta dissertação está baseada em aspectos 

discutidos na literatura, artigos e resultados do estudo de caso realizado. 

Alguns trabalhos e artigos já foram desenvolvidos sobre o tema, abordando aspectos de 

escolha de software com a avaliação apenas das características e outros com a inclusão da 

avaliação também do fornecedor. Não foram encontrados trabalhos que tratam de forma 

específica a escolha de ferramentas de Business Intelligence. 

São mencionados abaixo, alguns trabalhos relacionados à escolha de softwares em 

geral. 

O Método de Avaliação da Qualidade de Produto de Software - MEDE-PROS® 

desenvolvido no CenPRA – Centro de Pesquisa Renato Archer, tem sido de grande utilidade 

para avaliar produtos de software sob o ponto de vista de um usuário final. O Método tem 

como referência as Normas Internacionais: ISO/IEC 9126 e NBR ISO/IEC 12119, que 

definem as 6 (seis) características de qualidade de software que devem estar presentes em 

todos os produtos: Funcionalidade, Confiabilidade, Portabilidade, Usabilidade, Eficiência e 

Manutenibilidade, e também requisitos de qualidade de um pacote de software . 

Uma abordagem de apoio a decisão multicritério também encontrada, utiliza o método 

SMARTS para seleção direta de SI. Dentro desse contexto, o decisor deve avaliar os projetos 

a serem priorizados segundo os critérios definidos e informar a importância relativa entre os 

critérios por meio de pesos, como pode ser visto em Costa (2003). Sobre essas avaliações e 

considerando os pesos, o método multicritério SMARTS é aplicado. A seleção de SI acontece 

com a construção do portifólio de projetos de SI, definição dos critérios de decisão, definição 

da importância relativa entre os critérios, avaliação dos projetos para cada critério e aplicação 

do método multicritério (COSTA, 2003). 

Nos casos acima o fornecedor não é avaliado e a decisão é feita com base nas 

características de cada ferramenta. A sistemática proposta a seguir leva em consideração o 

desempenho do fornecedor como uma das etapas e em seguida avalia as características da 

ferramenta. 
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4.3. Sistemática proposta no estudo de caso 

O objetivo é desenvolver um modelo de decisão que possa auxiliar os gestores na 

escolha de uma ferramenta de BI, minimizando o erro de sua escolha. Para ajudar a minimizar 

o erro de escolha um método multicritério será aplicado. 

Antes de implantar uma ferramenta de BI é necessário entender e alinhar os objetivos da 

organização com a tecnologia que esta sendo avaliada. O processo de escolha não pode ficar 

apenas na avaliação dos critérios técnicos da ferramenta ou avaliada pela experiência de 

pessoas que já utilizaram a mesma ferramenta em outras organizações. Cada organização 

possui a sua história e mesmo organizações de um mesmo segmento, como é o estudo de 

caso, utilizam a mesma ferramenta de BI com objetivos diferente.  

Muitas organizações não possuem nenhum critério de seleção por achar muito 

complexo ou por falta de conhecimento de modelos que possam ajudar na escolha. O que 

proponho é um modelo simples, com etapas que sirvam como uma orientação de um processo 

de escolha baseado naquilo que acredito se mais importante.  

O modelo criado possui 9 etapas de decisão e em cada etapa podemos ter vários 

critérios de seleção. A etapa que vamos dar maior atenção neste caso, será a etapa para 

qualificar qual o software possui as características que atendam as necessidades do modelo de 

negócio de uma determinada Operadora. 

Apenas uma das Operadoras foi escolhida para aplicar a sistemática. Todas as outras 

Operadoras pesquisadas serviram de base para a elaboração da sistemática de decisão e 

criação das características mais comuns escolhidas pelos gestores de TI. 

Embora estejamos escolhendo uma ferramenta de BI, é natural que em alguma etapa 

tenhamos que avaliar o próprio Fornecedor. Neste estudo o fornecedor será avaliado apenas 

pelo desempenho dos últimos fornecimentos e experiências em projetos similares.  

Para a avaliação das características da qualidade de software, foram apresentadas ao 

decisor algumas características de software com base em normas internacionais, embora o 

decisor tenha ficado livre para identificar as suas características mais importantes.  
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4.3.1. Etapas da Sistemática proposta  

As etapas da sistemática do processo de escolha de ferramentas de BI ficaram definidas 

conforme as etapas descritas abaixo: 

 

Etapa 1 - Determinar as necessidades da Organização 

 

A escolha de uma ferramenta de BI deve começar com a definição da estratégia de 

negócio. É importante que a ferramenta de BI atenda aos objetivos estratégicos da 

organização. Nesta etapa os objetivos estratégicos são avaliados e definidos as prioridades de 

desenvolvimento do BI. 

 

Etapa 2 - Definir critérios de Seleção ( características da ferramenta ) 

 

Os critérios de seleção têm como base as normas internacionais ISO/IEC 9126 e NBR 

ISO/IEC 12119, que definem as 6 (seis) características de qualidade de software que devem 

estar presentes em todos os produtos: Funcionalidade, Confiabilidade, Portabilidade, 

Usabilidade, Eficiência e Manutenibilidade. Como uma ferramenta de Business Intelligence é 

um produto específico, essas características apresentadas vão servir apenas de base para o 

levantamento dos critérios, não necessariamente serão essas as características a serem 

avaliadas. 

Algumas empresas precisam de ferramentas com um maior poder de análise com a 

opção de informações até um nível mais analítico. Outras preferem ferramentas apenas com 

indicadores e com pouca mobilidade. Tudo isso vai depender da estratégia de negócio 

estabelecida no primeiro passo. Aqui definimos todos as características, essas características 

foram geradas a partir do levantamento feito nas 4 Operadoras de planos de saúde, através de 

questionário. O resultado final, gerou uma lista de 6 características entendidas como 

principais para os decisores em estudo 

Para cada característica, podemos criar ainda vários subitens de características, como 

por exemplo: Na arquitetura, se roda na WEB, se acessa qualquer base de dados e como isso, 

definir um peso para cada subitem para compor o peso final do Grupo. Mas neste estudo 

vamos apenas apontar um peso para cada grupo de características entendendo que o peso do 

grupo levou em consideração a avaliação detalhada se seus subitens. 
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Etapa 3 - Criar uma lista de fornecedores. 

 

Pesquisar fornecedores que possuam ferramentas de Business Intelligence. Nesta etapa, 

também poderemos avaliar o histórico de fornecimentos e projetos similares desenvolvidos. 

Importante também nesta etapa, avaliar se o fornecedor possui experiência no negócio da 

empresa. Fornecedores com experiência no assunto a ser desenvolvido facilitaria na criação 

do B, porém, cada gestor deve definir se este motivo será um motivo de exclusão. 

 

Etapa 4 - Verificar desempenho dos fornecedores nos últimos fornecimentos. 

 

Verificar a existência de projetos similares já desenvolvidos por estes fornecedores e 

avaliar seu histórico de desempenho. Verificar o desempenho dos fornecedores nem sempre é 

uma tarefa fácil, já que, muitas empresas não guardam os registros de desempenho em 

sistemas. Muito do desempenho fica guardado na mente dos gestores. O desempenho pode ser 

medido pelo nível de atendimento do suporte, entregas nas datas prometidas, assim como, 

atender as expectativas.   

  

Etapa 5 - Convidar fornecedores para uma demonstração. 

 

Nesta etapa convidar os fornecedores pré-selecionados para uma demonstração. Se 

possível montar cenários com assuntos similares ao projeto em questão.  A apresentação 

deverá ser feita na própria ferramenta. 

 

Etapa 6 - Realizar uma prova de conceito  

 

A prova de conceito significa fazer um pequeno projeto com um escopo reduzido, 

coletando dados reais da empresa. Com esta prova de conceito poderemos avaliar todas as 

características da ferramenta e compatibilidade com o ambiente da empresa. 
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Etapa 7 – pré-negociação com os fornecedores 

 

Etapa muito importante para que durante todo o desenvolvimento do projeto os custos 

de implantação e pós-implantação fiquem bem definidos evitando surpresas. Custo de 

aquisição, mudança de tecnologia, implantação, suporte e manutenção precisam ficar bem 

definidos. Esta etapa é importante, visto que, a aplicação do método de escolha leva em 

consideração também o custo. Esta pré-negociação só será feita para os fornecedores que 

passarem pelas etapas anteriores.  

 

Etapa 8 – Aplicação do Método de escolha 

 

Nesta etapa será aplicado o método de escolha SMARTS que irá definir as ferramentas 

que mais se enquadram às necessidades da organização. Atualmente as melhores ferramentas 

de BI possuem características muito parecidas que dificultam o processo de escolha. 

Utilizando um método, o decisor poderá avaliar melhor os resultados e fazer algumas 

simulações em busca de um melhor cenário.   

 

Etapa 9 - Selecionar a ferramenta  

 

Após a aplicação da sistemática e do método de escolha, o decisor terá todas as 

condições para selecionar a ferramenta que mais se encaixa às suas necessidades. 
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4.4. Aplicação da sistemática em uma Operadora 

Abaixo está demonstrado, o passo a passo da aplicação da sistemática proposta em uma 

das Operadoras de planos de saúde avaliadas neste estudo. O estudo nas 4 empresas, serviu de 

base para a elaboração dos critérios de seleção e para o desenvolvimento da sistemática que 

será aplicada em apenas uma das operadoras como segue descrito abaixo: 

 

Passo 1 – Entendimento das necessidades da Organização 

 

Esta etapa é talvez uma das mais importantes e tem como objetivo entender as 

necessidades de informação que as empresas necessitam. Através de uma entrevista semi-

estruturada apoiada por um questionário ,apêndice 1, ficou entendido que esta operadora tinha 

a TI com um setor estratégico dentro da organização e que seu planejamento de SI também 

estava alinhado a sua estratégia. Um cenário perfeito e idealizado por vários autores, 

No caso específico desta operadora, eles já usavam uma ferramenta de BI, mas não 

estavam satisfeitos com o seu uso. Mesmo assim, aceitaram em aplicar a metodologia e 

verificar os resultados finais. 

No contexto desta decisão estavam apenas 2 decisores, o Diretor da operadora e o 

Diretor de TI. Ambos estavam alinhados em suas necessidades e sabiam exatamente de que 

tipo de solução precisavam para a organização. 

 

Passo 2 – Definição dos Critérios de seleção 

 

Muitas empresas precisam de ferramentas de BI, mas com objetivos diferentes. 

Empresas que precisam apenas de informações resumidas, outras preferem do resumo poder 

chegar a um nível mais detalhado e assim por diante.  

A empresa em estudo precisava de uma ferramenta completa que pudesse atender a 

vários níveis de informação, com características de fácil desenvolvimento, muitas 

funcionalidades, facilidade em seu manuseio, flexível e poder ser acessada externamente a 

organização Tudo isso a um custo aceitável e em condições de retorno rápido do 

investimento. 

A realização do passo 1, serviu de base para chegarmos a 6 características que de forma 

geral representavam as características mais importantes. 

 As características selecionadas pelos decisores estão apresentadas na tabela 4.1. 
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Pesos 

CRITÉRIOS 
 
 

          

Software 
BI 

Baixo 
Custo 

Arquitetura Funcionalidade Facilidade 
de Uso 

Segurança Facilidade de 
Desenvolvimento 

BI 1       
BI 2       
BI 3       
BI 4       

Tabela 4.1 – Ferramentas de BI e seus critérios de avaliação. 

 

Embora existam na literatura algumas definições e critérios pré-estabelecidos para 

escolha de softwares e medição da qualidade, o que propõem este trabalho é aplicar um 

método em critérios gerados pela necessidade de cada decisor. Os critérios utilizados neste 

trabalho foram utilizados para nortear o decisor e não significa critérios fixos.  Cada decisor 

poderá alterar e redefinir uma quantidade ilimitada de critérios e sub-critérios para aplicar ao 

método. Os critérios aqui avaliados, foram criados mediante questionário, apêndice 1, e 

características de ferramentas de BI que são amplamente divulgadas e necessárias numa 

aplicação desta na natureza. As definições de cada critério avaliadas pelo decisor foram: 

 

 Baixo Custo – Ferramenta que possa se implementada de acordo o orçamento 

previsto e que atendam as exigências de investimento futuros da organização. 

Poder ser customizada após a implantação num custo aceitável, possibilitando 

o retorno do investimento.  

 

 Arquitetura – Poder ser utilizado em sistemas operacionais diferentes e 

utilização via web. 

 

 Funcionalidade – Conjunto de funções disponíveis na ferramenta. 

 

 Facilidade de uso – Baixo esforço para utilização da ferramenta. 

 

 Segurança - Baixo índice de falhas e níveis de segurança da informação 

através de senha e níveis de acesso. 
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 Facilidade de Desenvolvimento – capacidade de implementações futuras pela 

equipe interna da organização e rápido aprendizado sem a necessidade de 

grandes especialistas. 

 

Passo 3 - Criar uma lista de fornecedores 

 

A relação dos fornecedores foi desenvolvida através de uma pesquisa de mercado e 

também pelo conhecimento do diretor de TI que já conhecia algumas ferramentas. Neste 

levantamento não foi utilizado nenhum método de escolha, apenas conhecimento dos próprios 

decisores. O método de escolha será aplicado apenas nas características de cada ferramenta 

após a prova de conceito que será descrita mais adiante. Aqui fizemos uma pré-seleção dos 

fornecedores para entre estes escolher a ferramenta. 

Abaixo segue algumas ferramentas de BI mais conceituados no mundo, relacionados 

por sua facilidade de uso e funcionalidades, segundo pesquisas do Gartner 

 

 
Figura 4.1 – Relação de Fornecedores que fornecem ferramentas de BI 
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Passo 4 - Verificar desempenho dos fornecedores nos últimos fornecimentos. 

 

Dando continuidade a avaliação dos fornecedores que atendiam aos critérios do passo 

anterior foi verificado o desempenho desses fornecedores na operadora e até mesmo em 

outras operadoras.  

Esse passo está separado, mas praticamente são executados em conjunto com o passo 

anterior, já que desempenho em projetos anteriores poderá retirá-lo da lista de fornecedores, 

embora isso possa ser uma decisão que cabe a cada decisor. 

Em muitos modelos de decisão de software, o fornecedor não é avaliado. Nesta 

metodologia o fornecedor será avaliado numa forma simples e sem modelos matemáticos para 

ajudar na decisão.  

Como em muitos casos de ferramentas de BI o fornecedor e a ferramenta se confundem, 

estaremos avaliando os fornecedores sempre com foco na ferramenta e após a escolha dos 

fornecedores que possuem a ferramenta mais próxima das necessidades, um método 

multicritério será aplicado nas características de cada ferramenta, já que muitas ferramentas 

de BI possuem características muito semelhantes, dificultando a sua escolha. 

 

Passo 5 - Convidar fornecedores para uma demonstração. 

 

Nesta etapa convidamos alguns fornecedores para uma demonstração que já serviram de 

mais um filtro de seleção. 

Importante nesta demonstração é destacar que alguns fornecedores apresentam o 

produto na própria ferramenta de BI e outros em ferramentas de apresentação padrões de 

mercado. 

Apenas um fornecedor fez uma apresentação remota, feita da Holanda, sem maiores 

problemas. 

 

Passo 6 - Realizar uma prova de conceito  

Esta etapa foi divisor desta metodologia. Aqui, alguns fornecedores conseguiram de 

fato, fazer um protótipo da aplicação com dados reais e os decisores puderam avaliar na 

prática a ferramenta. Alguns fornecedores deixaram a aplicação rodando por um tempo 

determinada para que o decisor avaliasse melhor a ferramenta. 
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A partir desta etapa já conseguimos uma lista de 4 ferramentas que entrariam no 

modelo matemático para solucionar a problemática de decisão. Nesta etapa ficamos com 4 

ferramentas com características muito semelhantes e que só um modelo matemático poderia 

ajudar na seleção a ferramenta.  

 

Passo 7 – pré-negociação com os fornecedores 

Após a realização da prova de conceito o quesito custo, foi estudado e uma pré-

negociação estabelecida. A questão custo não ficou apenas na aquisição, mas também na 

continuidade de futuras implementação, manutenção, suporte, etc. 

O custo é mais um critério que será utilizado no método de escolha, importante ser 

discutido para não escolher uma ferramenta que atenda aos critérios da qualidade, mas não 

possam ser adquiridos por conta do alto custo de aquisição. 

O que pudemos avaliar com relação a todos os passos até o momento, é que todos os 

passos se interligam e muitas vezes o decisor executa um passo anterior ou mais de um passo 

para rever sua decisão.  

A ordem dos passos é importante, mas não existe um impedimento de se voltar a 

passos anteriores para refazer a análise de decisão. 

 

Passo 8 – Aplicação do Método de escolha SMARTS 

 

Este passo da sistemática proposta envolve o uso do modelo multicritério SMARTS.  

O SMARTS é largamente utilizado devido a simplicidade tanto das respostas exigidas 

pelo decisor como também da análise que é feita sobre estas respostas. A análise do problema 

é bastante transparente, de forma que o decisor apresenta um bom entendimento sobre o 

processo utilizado na solução do problema. Muitas abordagens, por outro lado, não 

apresentam a transparência necessária e  uma boa compreensão do caso analisado. 

Outra característica do SMARTS é a velocidade em sua implantação. Num primeiro 

momento será aplicada a sistemática de decisão para a pré-seleção dos fornecedores e logo 

após a escolha dos possíveis fornecedores,  seria aplicado o método SMARTS para seleção da 

ferramenta tomando como base as características entendidas como mais importantes. 

Nesta etapa, estaremos executando o processo de escolha não considerando o contexto 

do planejamento e também o contexto do fornecedor. Estaremos aplicando um modelo 
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multicritério tendo as características do business intelligence como critérios de seleção. Essas 

características foram desenvolvidas durante o estudo de caso. 

 O decisor deve avaliar os sistemas de BI para seleção, segundo os critérios de grupos 

de características definidos no passo 2 da sistemática de escolha e informar a importância 

relativa entre os critérios por meio de pesos. Sobre essas avaliações e considerando os pesos, 

um modelo multicritério será aplicado. 

A tabela 4.1, apresenta os vários Sistemas de BI selecionados através da sistemática 

proposta no estudo de caso, sendo avaliados por suas características sem levar em 

consideração outros aspectos que também podem sem agregados a decisão. 

Os critérios de seleção têm como base as normas internacionais ISO/IEC 9126 e NBR 

ISO/IEC 12119, que definem as 6 (seis) características de qualidade de software que devem 

estar presentes em todos os produtos: Funcionalidade, Confiabilidade, Portabilidade, 

Usabilidade,Eficiência e Manutenibilidade.  

Os critérios das normas internacionais também serviram de base para a elaboração dos 

critérios finais.  

Cada característica deste estudo será denominada como um critério: C1, C2, C3, C4, C5 

e C6. Os critérios selecionados vão depender da necessidade de cada organização. Em 

momentos distintos a mesma organização poderá possuir critérios diferentes que atendam a 

situações específicas da organização. O que ficou definido foram características gerais e 

diretamente ligadas ao momento da pesquisa, não se trata de características padrões de 

mercado e sim necessidades encontradas durante o estudo. 

 

 Avaliação dos critérios  

 

Em entrevista e com o preenchimento da tabela abaixo, o decisor avaliou 4 ferramentas 

de BI, indicando uma nota de 0 a 1 para cada critério.  As notas estão apresentadas conforme 

tabela abaixo: 

No método SMARTS uma situação hipotética (BI*) deve ser criada considerando a 

menor pontuação dada a cada critério. 

A situação hipotética (BI*) será utilizada no passo seguinte para ordenação dos critérios 

e definição dos pesos. 
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A tabela 4.2, apresenta as notas dadas pelo decisor para cada critério das ferramentas de 

BI selecionadas na sistemática proposta. A ferramenta BI* é ferramenta hipotética utilizada 

no modelo SMARTS para uma situação de uma ferramenta com o pior cenário.  

 

Segue abaixo a tabela contento o resultado pesquisado. 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 
BI1 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.9 
BI2 0.4 0.7 0.5 0.6 0.5 0.6 
BI3 0.2 0.7 0.2 0.5 0.4 0.2 
BI4 0.2 0.5 0.2 0.6 0.5 0.7 
BI* 0.2 0.5 0.2 0.5 0.4 0.2 

Tabela 4.2 – Notas informadas pelo decisor para cada critério 

 

 Ordenação dos critérios e definição dos pesos. 

 

No SMARTS é utilizada uma metodologia conhecida como processo de troca. Nesse 

método, o decisor é convidado a considerar a situação hipotética de uma alternativa que 

possui a menor pontuação em todos os critérios envolvidos no processo de decisão.  

Para atribuição dos pesos foi utilizado o modelo SMARTS com a técnica do Swing 

Weighting. Esta técnica exige que se estabeleça um processo interativo com o decisor para 

que os pesos de todos os critérios sejam determinados.  

O decisor, assim, atribui 100 pontos para o critério que decide elevar primeiro à maior 

pontuação possível. O decisor, após atribuir 100 pontos para esse critério, elimina-o do 

processo (GOMES, et al., 2002). 

O decisor consulta os critérios restantes e novamente escolhe o critério que gostaria de 

elevar, e atribui um valor inferior a 100 pontos, e assim o faz para todos os critérios.  

Após dar nota para todos os critérios, o peso é definido dividindo a nota de cada critério 

pela soma total de todas as notas. 

Após sucessivas perguntas teríamos uma segunda tabela com os pesos definidos como 

descrito na tabela abaixo. 

O peso de cada critério foi obtido pela nota de cada critério dividido pela soma total de 

todas as notas.   

Exemplo do cálculo do peso:  peso => C6 = totalnota / nota  
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                                                              C6 = 450 / 100   = > peso = 0,2222 

 

A tabela 4.3, apresenta o resultado final de todos os critérios, já ordenados e com seus 

pesos calculados segundo o método SMARTS. 

 

Critério Nota Ordem Peso 

C6 - Facilidade de Desenvolvimento 100 1 0,2222 

C1 - Baixo Custo 90 2 0,2000 

C4 - Facilidade de Uso 80 3 0,1777 

C3 – Funcionalidade 70 4 0,1555 

C2 – Arquitetura 60 5 0,1333 

C5 – Segurança 50 6 0,1111 

Tabela 4.3 – Ordenação e pesos por critério 

 

 

 Aplicação dos pesos 

 

Conforme tabela abaixo, após a aplicação dos pesos para cada critério, foi indicada a 

ferramenta BI1 como sendo a ferramenta de maior pontuação, definida como ganhadora. 

A tabela 4.4, apresenta o resultado final de cada ferramenta de BI, resultado da 

multiplicação de cada nota da tabela 4.2, pelo seu peso da tabela 4.3. A coluna total reflete o 

resultado da soma de todas as colunas por ferramenta, apresentando a ferramenta de BI1 como 

sendo a preferida do decisor.  

 

 

BI C1 C2 C3 C4 C5 C6 Total 

BI1 0,16 0,1066 0,14 0,1599 0,0889 0,2 0,8554 

BI2 0,08 0,0933 0,0778 0,1066 0,0556 0,1333 0,5466 

BI3 0,04 0,0933 0,0311 0,0889 0,0444 0,0444 0,3421 

BI4 0,04 0,0667 0,0311 0,1066 0,0556 0,1555 0,4555 

 

Tabela 4.4 – Notas x Pesos por critério 
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 Selecionar a ferramenta que possui o melhor resultado, segundo o método 

SMARTS. 

 

A tabela 4.5, apresenta o resumo final ordenada pela ferramenta de maior pontuação. 

 

BI Resultado 

I1 0,8554 

I2 0,5466 

I3 0,3421 

I4 0,4555 

Tabela 4.5 – Ferramentas por ordem de pontuação 

 

Passo 9 – Selecionar a ferramenta  

 

Este resultado apresenta a Ferramenta BI1, como sendo a ferramenta indicada pelo 

modelo, porém devemos entender que o método aplicado deve apoiar a decisão de escolha e 

não apenas indicar de forma direta que a ferramenta BI1 deverá será a escolhida.  

Algumas análises de sensibilidades podem neste momento ser aplicada para validar o 

modelo e apresentar cenários diferentes, dando ao decisor, uma melhor. 

Sendo assim, após todas as análises necessárias o decisor vai poder tomar sua decisão 

de escolha final. 

No próximo item, estaremos apresentando todos os dados utilizados neste método para 

chegar a conclusão de escolha. 
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4.5. Apresentação dos dados avaliados 

A figura 4.2 apresenta um resumo de todos os resultados dos critérios pesquisados. 

Apesar do critério C1 – Baixo Custo, ter sido indicado como segundo no critério de 

importância pelo decisor, este critério em todas as ferramentas não se apresenta com bom 

desempenho, mostrando que ainda temos um alto custo para implantação de sistemas dessa 

natureza. As ferramentas estão muito próximas em suas principais características e a 

facilidade de utilização e desenvolvimento, como tem que ser as ferramentas de BI, são 

comprovadas neste estudo.   

 

 
Figura 4.2 - Geral - Critérios por ordem de Notas x Pesos 
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A figura 4.3 apresenta o resultado final calculado pela nota de dada pelo decisor para 

cada ferramenta segundo suas características. O resultado final é dado pela nota de 0 a 1 para 

cada critério, multiplicado pelo seu peso correspondente. 

 

 
Figura 4.3 – Ferramentas de BI por ordem de Notas x Pesos 

 

 

A figura 4.4 apresenta as características da ferramenta BI1, ganhadora na aplicação do 

método SMARTS. O destaque desta ferramenta está na sua facilidade de uso, funcionalidade 

e facilidade de desenvolvimento.  

 

 
Figura 4.4 – Ferramentas de BI1 por critério nota x peso 
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A figura 4.5 apresenta as características da ferramenta BI2. Esta ferramenta não teve, 

em função dos critérios, uma boa pontuação e por isso ficou em segundo lugar na sua 

preferência. O custo ficou com a pior pontuação. As demais características receberam uma 

pontuação muito próxima uma das outras, mas não o suficiente para se selecionada como a 

ganhadora.   

 

 
Figura 4.5 – Ferramentas de BI2 por critério nota x peso 

 

A figura 4.6 apresenta as características da ferramenta BI3. Esta ferramenta não teve, 

em função dos critérios, uma boa pontuação e por isso ficou em último lugar na sua 

preferência. O destaque está na baixa pontuação data ao custo, facilidades e funcionalidades. 

 

 
Figura 4.6 – Ferramentas de BI3 por critério nota x peso 
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A figura 4.7 apresenta as características da ferramenta BI4. Esta ferramenta não teve, 

em função dos critérios, uma boa pontuação e por isso ficou em penúltimo lugar na sua 

preferência. O destaque está na baixa pontuação data ao custo, porém recebeu um boa nota 

para a facilidade de desenvolvimento. 

 

 
Figura 4.7 – Ferramentas de BI6 por critério nota x peso 

 

 

O que ficou claro nestes cenários é que ferramentas de BI para o decisor em estudo 

precisam apresentar características com pontuação semelhantes, visto que, cada característica 

apresentou um nível de importância muito próximo entre os critérios. Não dá para pensar em 

funcionalidade, sem pensar em facilidade de uso a um custo adequado e com informações 

seguras. 
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4.6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

4.6.1. Resultados da aplicação da sistemática 

O cenário encontrado nesta operadora do estudo, foi um desafio a parte. A operadora já 

havia escolhido uma ferramenta de BI, sem passar por um processo criterioso e estava 

sofrendo com a morosidade de uma implantação a um custo elevando e sem saber se a 

ferramenta escolhida iria atender as expectativas geradas pelo fornecedor. 

Diante deste cenário, a operadora aceitou fazer uma nova avaliação de outras 

ferramentas utilizando o modelo proposto. Conforme o estudo, a etapa final chegou com 4 

ferramentas, inclusive com a ferramenta escolhida. No critério de desempate a ferramenta 

ganhadora havia conseguido fazer uma prova de conceito bem mais detalhada e que serviu 

como um protótipo. Com esse protótipo, foi possível na prática, avaliar a ferramenta com 

todas as funcionalidades que eram necessárias para uma boa avaliação. Dessa forma, este 

fornecedor deixou o protótipo em produção e depois de alguns meses, a operadora já estava 

utilizando a ferramenta e ainda implantando a ferramenta anteriormente escolhida.    

Como isso a sistemática recomendou outra ferramenta e o decisor se sentiu mais 

confiante em tomar decisões com base na sistemática proposta. 

Até o término deste trabalho, a operadora encontra-se em produção com a nova 

ferramenta e na tentativa de concluir a implantação da ferramenta anteriormente comprada.    

De fato, a sistemática proposta serviu para ajudar o decisor a fazer uma melhor 

avaliação de escolha e minimizar os erros da decisão.   
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4.6.2. Variação dos pesos 

Com o objetivo de verificar alguma possível mudança na ordenação final das 

alternativas de ferramentas de BI e identificar impactos negativos na execução do método 

SMARTS, foi feita uma alteração nas notas iniciais do decisor com o objetivo de alterar os 

pesos de cada critério e verificar uma possível mudança na ordenação de escolha. 

As notas foram alteradas em 5 unidades para mais e para menos, fazendo com que os 

pesos de cada critérios fossem modificados. 

O que foi percebido é que, pelo fato da alternativa BI1 ter recebido notas muito altas 

para cada critério, conforme tabela 4.2.2.3, mesmo alterando os pesos não houve mudanças na 

ordenação das alternativas. 

Uma outra tentativa de alterar a ordem de escolha das alternativas foi eliminar o critério 

C6 – Facilidade de Desenvolvimento. Neste caso, ocorreria uma mudança na ordenação da 

ferramenta BI4 no lugar da BI3, porém está mudança não provocaria um resultado final 

diferente para a alternativa da ferramenta BI1, escolhida pelo decisor. 

Ao analisar esta situação verificamos que não houve danos à execução do método. Um 

outro ponto importante é que depois do método desenvolvido, podemos facilmente alterar as 

características de decisão e avaliar os possíveis impactos de forma muito simples como 

propõem o modelo em sua definição. Na tabela 4.6, pode-se verificar o intervalo de variação 

dos pesos. 

 

 

Critério Nota Decisor Variação 

C1 - Baixo Custo 90 85 – 95 

C2 – Arquitetura 60 55 – 65 

C3 – Funcionalidade 70 65 – 75 

C4 - Facilidade de Uso 80 75 – 85 

C5 – Segurança 50 45 – 55 

C6 - Facilidade de Desenvolvimento 100 95 – 100 

Tabela 4.6 – Intervalo de variação dos pesos 
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4.6.3. Caso Operadoras de Planos de Saúde 

Neste estudo, tratamos o assunto de seleção de ferramentas de BI de uma forma 

específica em 4 Operadoras de Planos de Saúde onde, é claro, possuem necessidades bastante 

parecidas mas mesmo assim, poderiam usar sistemáticas diferentes. 

A sistemática de escolha criada neste estudo, pode ser utilizada em outros tipos de 

organizações com pequenas adequações. Não foi criada aqui uma sistemática única e sim, um 

sistemática que possa ser utilizado de forma simples e no contexto específico das empresas 

em estudo. Num novo contexto, uma nova sistemática poderá ser utilizada.  

No caso do método utilizado para escolha da ferramenta de BI, identificamos que essas 

empresas não se preocupavam em identificar as características necessárias para este tipo de 

sistema. Sendo assim, foi proposto identificar o que os decisores entendiam como critérios de 

seleção e foi criado o modelo com apenas 6 critérios entendidos como importante para este 

tipo de aplicação. 

Numa outra escolha de ferramentas este mesmo método pode ser utilizado, bastando 

apenas, fazer as devidas mudanças nos critérios de escolha. 

A forma como os decisores vão avaliar e criar os seus critérios de escolha vai depender 

da necessidade de cada aplicação. Muitas vezes a escolha de uma mesma ferramenta poderá 

ter critérios diferentes dependendo do tipo de projeto que ela for inserida. 

Então, o importante é entender que de fato é necessário desenvolver uma sistemática de 

seleção de software para nortear seus decisores no processo de escolha e analisar as 

características necessárias que uma ferramenta tenha que possuir para atender a uma 

determinada necessidade.  
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4.6.4. Facilidades do uso do método SMARTS 

Dentro da linha de pesquisa de apoio multicritério a decisão, vários trabalhos tem sido 

desenvolvidos com base no método SMARTS em diferentes contextos. 

O SMARTS é largamente utilizado devido a simplicidade tanto das respostas exigidas 

pelo decisor como também da análise que é feita sobre estas respostas. A análise do problema 

é bastante transparente, de forma que o decisor apresenta um bom entendimento sobre o 

processo utilizado na solução do problema. Muitas abordagens, por outro lado, não 

apresentam a transparência necessária e  uma boa compreensão do caso analisado. 

A importância do método multicritério SMARTS, aplicado nesta dissertação, foi a sua 

rapidez de implementação e a possibilidade de o decisor escalonar os critérios segundo suas 

preferências por meio de um procedimento de elicitação de pesos conhecido como swing 

weights (troca de pesos), fazendo uso de um método de agregação aditiva. 

Esta facilidade de implantação é extremamente benéfica para a proposta desta 

dissertação, pois o modelo elaborado é para ser utilizado por empresas em seu dia-a-dia. 

Sendo de fácil manuseio e a usabilidade por parte dos técnicos é facilitada. 

4.6.5. Utilizando o Qlikview para implementar o SMARTS 

O objetivo desta sessão, é mostrar o método SMARTS na ferramenta de BI escolhida, 

criando um painel para visualização dos resultados, podendo o decisor fazer várias análises e 

criar vários cenários de decisão, objetivando a melhor escolha. 

Na área de scripts do Qlikview, foi desenvolvido uma rotina contendo as respostas do 

decisor para cada ferramenta de BI em estudo. Neste mesmo script, os pesos já foram também 

calculados e apresentados. Todos esses dados poderiam estar armazenados em tabelas num 

banco de dados ou até em planilhas. O fato de terem sido digitados num script, foi apenas para 

facilitar o entendimento. Abaixo segue o script. 
 

[Pesos]: 

LOAD * INLINE 

[ Critério                             , Ordem  , Nota , Peso   ,  Ct 

 'C1 - Baixo Custo'                    , 2      , 90   , 0.2000 ,  C1 

 'C2 - Arquitetura'                    , 5      , 60   , 0.1333 ,  C2 

 'C3 - Funcionalidade'                 , 4      , 70   , 0.1555 ,  C3 

 'C4 - Facilidade de Uso'              , 3      , 80   , 0.1777 ,  C4 

 'C5 - Segurança'                      , 6      , 50   , 0.1111 ,  C5 

 'C6 - Facilidade de Desenvolvimento'  , 1      , 100  , 0.2222 ,  C6 ] ; 
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[BI]: 

LOAD * INLINE 

[ BI  , Critério                       , NotaBI 

'BI1' , 'C1 - Baixo Custo'                  , 0.8  

'BI1' , 'C2 - Arquitetura'                  , 0.8 

'BI1' , 'C3 - Funcionalidade'               , 0.9 

'BI1' , 'C4 - Facilidade de Uso'            , 0.9 

'BI1' , 'C5 - Segurança'                    , 0.8 

'BI1' , 'C6 - Facilidade de Desenvolvimento' , 0.9 ] ; 

 

[BI]: 

LOAD * INLINE 

[ BI  , Critério                       , NotaBI 

'BI2' , 'C1 - Baixo Custo'                  , 0.4  

'BI2' , 'C2 - Arquitetura'                  , 0.7 

'BI2' , 'C3 - Funcionalidade'               , 0.5 

'BI2' , 'C4 - Facilidade de Uso'            , 0.6 

'BI2' , 'C5 - Segurança'                    , 0.5 

'BI2' , 'C6 - Facilidade de Desenvolvimento' , 0.6 ] ; 

 

[BI]: 

LOAD * INLINE 

[ BI  , Critério                       , NotaBI 

'BI3' , 'C1 - Baixo Custo'                  , 0.2  

'BI3' , 'C2 - Arquitetura'                  , 0.7 

'BI3' , 'C3 - Funcionalidade'               , 0.2 

'BI3' , 'C4 - Facilidade de Uso'            , 0.5 

'BI3' , 'C5 - Segurança'                    , 0.4 

'BI3' , 'C6 - Facilidade de Desenvolvimento' , 0.2 ] ; 

 

[BI]: 

LOAD * INLINE 

[ BI  , Critério                       , NotaBI 

'BI4' , 'C1 - Baixo Custo'                  , 0.2 

'BI4' , 'C2 - Arquitetura'                  , 0.5 

'BI4' , 'C3 - Funcionalidade'               , 0.2 

'BI4' , 'C4 - Facilidade de Uso'            , 0.6 

'BI4' , 'C5 - Segurança'                    , 0.5 

'BI4' , 'C6 - Facilidade de Desenvolvimento' , 0.7 ] ; 
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Após a digitação deste script, basta carregá-lo para que uma área de dados seja 

disponibilizada para utilização desses dados. 

 

 
Figura 4.8 – Nuvem de dados disponibilizada para criação dos painéis. 

 

 
Figura 4.9 – Painel contendo a apresentação resumo da escolha do decisor 
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Com a utilização desta ferramenta foi possível mostrar de forma gráfica para o decisor, 

uma combinação de situações que interferem no resultado de sua escolha. Desta forma basta 

alterar os pesos de alguns critérios e verificar como o modelo se comporta. A formatação 

gráfica dá uma total visão ao decisor. 

Aqui podemos destacar de forma fácil, qual ferramenta teve uma maior pontuação, qual 

critério foi o mais ou menos pontuado, dando até mesmo uma nova chance ao decisor de 

manipular as informações e chegar a vários cenários de escolha. 

 

4.6.6. Limitações da sistemática proposta 

A sistemática proposta possui limitações que devem ser levadas em consideração, visto 

que, foi desenvolvida com o auxilio de apenas 4 Operadoras de Planos de Saúde e que não 

podem refletir como sendo uma sistemática padrão para todas as outras Operadoras ou para 

todos os outros segmentos. O objetivo maior é criar uma estrutura simples e que possa nortear 

os decisores numa eventual necessidade de seleção de software de BI. A sistemática foi criada 

num contexto de sistemas de Business Intelligence, e algumas etapas formam criadas 

pensando nessa particular necessidade. 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

5.1. CONCLUSÕES 

Como visto anteriormente, segundo as pesquisas, o Business Intelligence vem nos 

últimos anos sendo uma das prioridades em investimentos nas organizações. Porém, o sucesso 

das implantações podem ser prejudicadas por escolhas indevidas de ferramentas que não 

atendem as necessidades dos seus decisores. 

Decidir por um investimento em sistemas de informação não é uma tarefa fácil, mas 

pode ser minimizada quando utilizamos uma sistemática para auxiliar nesta decisão. A 

escolha requer um entendimento das necessidades vigentes da organização, análise de 

ferramentas com características bastante semelhantes e alterações tecnológicas que podem em 

dias tornar o projeto inviável. Por isso, na maioria das vezes os decisores encontram 

dificuldades para analisar diferentes critérios que envolvem essa decisão.  

Para solucionar este problema são propostos modelos baseados em decisão multicritério 

que podem ser usados para tratar o problema de seleção de software. O método aplicado neste 

estudo foi o SMARTS. 

O método foi aplicado em critérios criados pelos decisores após uma pré-seleção dos 

possíveis fornecedores de ferramentas de BI que passaram por uma sistemática de escolha. 

Com isso a sistemática e o método aplicado, ajudaram os decisores na escolha da 

ferramenta que mais se adequava as necessidades de informação da empresa em estudo. 

Foi possível também, deixar para os decisores, uma estrutura de decisão implementada 

numa ferramenta de BI, para que futuras decisões possam ser tomadas com base em um 

modelo de decisão multicritério.  

5.2. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Como continuidade deste trabalho sugere-se: 

 

– Montar um sistema para apoiar a implantação da metodologia interativa. 

 

– Aprimorar o modelo de decisão multicritério, criado na ferramenta de BI, para ser 

utilizado de forma a atender vários modelos de decisão. 
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Apêndice 1                                                                                   Roteiro do Questionário 

Questionário 

 

1. Existe na sua empresa algum planejamento para sistemas de informação gerencial? 

1 – Sim     2 – Não 

    

2. A TI é parte integrante da estratégia da organização? 

1 – Sim     2 – Não 

 

3.  O planejamento de Sistemas de Informação está alinhado à estratégia da 

organização? 

1 – Sim     2 – Não 

 

4. Ao selecionar uma ferramenta de BI, critérios de seleção são utilizados? 

1 – Sim      2 – Não 

 

5. Quais os critérios mais importantes na escolha de ferramentas de BI? 

 

 

 

 

6. Podemos utilizar graus de importância para cada critério? 

1 – Sim      2 – Não 

 

7. Existe alguma sistemática para a seleção de fornecedores? Apresente caso resposta 

sim. 

1 – Sim       2 – Não 

 

 

 

 

 

8. Existe algum sistema de informação gerencial na sua empresa? 

1 – Sim        2 – Não 

 

 


