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RESUMO 

A gestão das vendas das empresas em um ambiente de turbulência e de muita 

competição requer a utilização de instrumentos de gestão que possam contribuir com 

informações que permitam decisões rápidas e que tragam melhorias no desempenho. A 

otimização do fluxo de informações associada às novas tecnologias de informação é capaz de 

transformar os negócios e, além disso, de gerar uma mudança organizacional que interfere nas 

relações de seus membros, com reflexos na cultura da organização da sua comunicabilidade e 

produtividade. Essa dissertação tem como objetivo identificar fatores que geram melhorias na 

gestão do orçamento de vendas através da utilização do Business Intelligence. O método 

utilizado foi o estudo de caso de caráter exploratório em uma importadora e distribuidora de 

alimentos no ramo de massas alimentícias (BARILLA). Para tanto, iniciou-se com as 

observações no desenvolvimento dos processos de previsão de vendas e do orçamento de 

vendas e de como estas informações eram transferidas ao sistema de informações e por fim de 

como os gestores faziam uso destas. Foram analisados os referenciais teóricos sobre a gestão 

de vendas e o processo de tomada de decisão, sobre os sistemas de informação e a 

aplicabilidade do Business Intelligence na gestão do orçamento de vendas. A coleta de dados 

primários ocorreu por meio de entrevistas com a aplicação de um questionário com perguntas 

mistas, pois permite maior grau de flexibilidade no estudo da organização, dirigidas aos 

gestores e pessoas ligadas à área de vendas, voltadas ao alcance das metas, recebimento e 

frequência das informações e da importância da velocidade das informações no processo de 

decisão dentro da organização. A partir da identificação dos resultados houve a possibilidade 

de identificar a importância da integração do orçamento de vendas ao sistema de informações 

e suas implicações na gestão dos negócios, todavia sem esgotar o tema em todas as suas 

aplicações sobre o assunto, mas sim, efetuar um exercício hermenêutico de caráter 

exploratório sobre as características holísticas e significativas dos acontecimentos 

organizacionais. 

 

Palavras-chave: orçamento de vendas, gestão, sistema de informação, Business Intelligence. 
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ABSTRACT 

Sales management in companies in a competitive and turbulent environment requires 

the use of management tools that can provide information that enables quick decisions to 

bring improvements in performance. The optimization of information flow associated with 

new information technologies can transform the business and also generate an organizational 

change that interferes in the relations of its members, reflecting the culture of the organization 

and productivity of its communicability. This essay aims to identify factors that generate 

improvements in the sales budget management through the use of Business Intelligence. The 

method used was an exploratory case study with a food importer and distributor in the pasta 

business (BARILLA). To do so, observations were taken on the development of procedures 

for sales forecasting and sales budget and how this information was transferred to the 

information system and finally how the managers used the information received. It was 

analyzed the theoretical frameworks on the sales management process and decision-making 

on information systems and the applicability of the business intelligence in managing the 

sales budget. The primary data collection was conducted through interviews with a 

questionnaire with mixed questions, because it allows greater flexibility in the study of the 

organization, addressed to managers and people connected to the area of sales, responsible for 

achieving the goals, frequency of information reception and the importance of speed of 

information in decision-making within the organization. From the identification of the results 

it was possible to identify the importance of integrating the sales budget into the information 

system and its implications for business management, but without exhausting the topic in all 

its applications on the subject, but rather, making an exploratory hermeneutic exercise on the 

holistic and meaningful characteristics of organizational events. 

 

 

Keywords: sales budget, management, information system, Business Intelligence. 
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INTRODUÇÃO 

Entende-se que, em um ambiente de grande competitividade entre empresas e a 

constante pressão do mercado internacional, os gestores comprometidos com sua tarefa 

buscam, a todo custo, melhorar seus resultados. A pressão interna por resultados deixa esses 

gestores sempre em alerta para qualquer alteração no quadro planejado. 

No contexto de um mundo globalizado e em constante mudança, as empresas 

demandam tecnologias da informação que possam ajudar a melhorar os resultados das 

atividades que gerenciam. Por conta disso, o julgamento e a tomada de decisão tornam-se 

etapas críticas do processo gerencial. Muitos são os fatores e aspectos a serem considerados 

no momento de uma escolha, porém, de maneira antagônica, é cada vez menor o tempo para 

análise da melhor opção. Aliados a isso é necessário considerar as questões ligadas à forma 

com que as pessoas decidem e os vieses decorrentes de uma decisão gerencial. 

Assim, tende a crescer a importância do processo de planejamento no gerenciamento 

das empresas, o orçamento de vendas é parte deste planejamento, pois formaliza e fixa 

objetivos e políticas de vendas devidamente datadas e quantificadas. O acompanhamento 

deste orçamento fase a fase ganha importância para qualquer gestor, que com a utilização de 

ferramentas que apoiam suas decisões para que possam lhes oferecer vantagens competitivas. 

Esta pesquisa foi fundamentada por meio da análise dos aspectos relacionados ao 

aumento na frequência com que as informações são disseminadas e na combinação dos 

resultados de vendas ao seu orçamento, na tentativa de verificar se estes benefícios foram 

percebidos pelos gestores. Optou-se pelo estudo de caso, considerando que a questão de 

pesquisa proposta visa investigar como ocorre um conjunto contemporâneo de 

acontecimentos sobre o qual o pesquisador tem pouco ou nenhum controle (YIN, 2006, p.28). 

O estudo de caso foi de caráter exploratório, realizado como um exercício 

hermenêutico, que preserva as características holísticas e significativas dos acontecimentos 

nos processos organizacionais (YIN, 2006), e foi complementado por uma pesquisa 

bibliográfica, e seus procedimentos metodológicos foram desenvolvidos posteriormente. 
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JUSTIFICATIVA 

Num ambiente de turbulência e de muita competição, a utilização de instrumentos de 

gestão, que contribuam com informações que permitam decisões rápidas e eficazes tendem a 

gerar um melhor desempenho da gestão de vendas. Neste cenário competitivo, as empresas 

necessitam planejar sua estratégia de expansão de mercado e aumento de vendas.  

O planejamento de vendas tem início no recolhimento das informações internas e 

externas ao ambiente da empresa (GITMAN, 1997). São exemplos de informações internas: o 

padrão de vendas passadas, as estimativas feitas pela força de vendas, as mudanças no 

composto de produtos e os planos de propaganda e promoção de vendas. São exemplos de 

informações externas: as condições gerais da economia, o câmbio, a inflação, a taxa de juros, 

as ações dos concorrentes, os estudos de pesquisa de mercado, dentre outros (HORNGREN; 

SUNDEM; STRATTON, 2008). 

Com as informações internas e externas recolhidas, os gestores responsáveis pelo 

planejamento de vendas estabelecem um conjunto coordenado de ações visando à consecução 

de determinados objetivos, que devem ser submetidos a todos os stakeholders envolvidos para 

que se obtenha a concordância da maioria. Com a aprovação, pela maioria, dos stakeholders 

da empresa o planejamento de vendas será convertido em números e representado na forma de 

orçamento de vendas. 

Segundo Frezatti (2000), o orçamento de vendas é base para o orçamento financeiro, 

instrumento este que permite aos gestores uma análise financeira global dos planos para a 

empresa, e por meio dele, todas as informações coletadas durante o planejamento são 

traduzidas para a linguagem monetária, gerando demonstrações como balanço patrimonial, a 

demonstração de resultados e o fluxo de caixa projetados. Com base nestes demonstrativos é 

possível a adequação do orçamento e se este orçamento não viabilizar o objetivo da empresa 

deverá ser revisto e alterado. 

A gestão do orçamento de vendas será de responsabilidade da equipe que dirige o 

departamento de vendas e de todos os seus comandados. Pode-se controlar o desempenho se 

for comparado os resultados com o planejamento, servindo como referência de avaliação. 

Desta forma a comunicação, entendida como processo de diálogo, é de fundamental 

importância para a correção de distorções encontradas durante a fase de execução do 

planejamento. 

Cabe ao departamento financeiro a acumulação e a divulgação dos resultados das 

vendas, se considerando que a empresa disponha de um sistema de informações, do tipo 
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Enterprise Resource Planning, é possível admitir a possibilidade da utilização de ferramentas 

que proporcionem as informações de maneira rápida e confiável para a tomada de decisões, 

dentre as opções de ferramentas, se apresenta o sistema de Business Intelligence. A adoção de 

sistemas integrados de inteligência corporativa podem ajudar no fluxo dos negócios da 

empresa, pois estes não ficariam restritos a ações isoladas, passando a girar em torno de um 

fluxo contínuo que envolve toda a organização, característica que é própria dos sistemas de 

informação integrados, pois possibilitam que as pessoas assumam uma postura mais ativa 

acerca do papel que desempenham na organização.  

Na atualidade o mundo vive na era da informação com o advento da internet, do e-

mail, dos smartfones, dos ipads dentre outros equipamentos eletrônicos que associam 

informações e voz. A partir disto é possível que as organizações consigam obter um melhor 

desempenho da gestão estratégica, a qual podem ser facilitadas pela utilização de ferramentas 

inteligentes oferecidas pela tecnologia e pelos sistemas de informação. Uma empresa que 

queira obter alguma vantagem competitiva necessita avaliar a utilização de ferramentas 

tecnológicas que permitam aos gestores um acesso rápido a informações que possibilitam a 

mediação do sucesso organizacional. Mais do que coletar, tratar e disseminar a informação é 

necessário gerar valor e sentido com vistas a possibilitar aos gestores a tomada de decisões 

que desenvolvam mudanças organizacionais a fim de atingir seus objetivos.   

Nesse contexto, o interesse pelo tema surgiu com a possibilidade de melhoria na 

gestão através da geração de relatórios com informações do orçamento de vendas atreladas ao 

sistema de inteligência corporativa, que por sua vez auxiliaria os gestores na tomada de 

decisão. 

Na função de gerente de controladoria da Empresa Barilla do Brasil Ltda., este 

pesquisador coordenou, em 2005, o projeto de implantação do sistema de informação desta 

empresa, que visava integrar todas as informações de relevância a administração, para que 

estivesse concentrada em uma única ferramenta. Todavia, algumas questões desta 

implantação ainda não foram esclarecidas e aprofundadas. A primeira, diz respeito a análise 

da redução do tempo na disponibilidade das informações de vendas realizadas, combinadas 

com as informações do orçamento, é necessário avaliar se trouxe algum tipo de melhoria a 

gestão. A segunda questão a ser considerada é se o acompanhamento através das divulgações, 

em períodos regulares, das informações dos resultados de vendas durante o período 

determinado pelo orçamento fez com que os gestores efetuassem mudanças no planejamento 

original de forma a obter os resultados projetados. 
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Diante de tais questionamentos, que foram respondidas ao longo desta dissertação, e 

na busca de uma conexão entre teoria e prática, foi estudado, conforme mencionado, o caso da 

empresa Barilla que implementou o sistema de Business Intelligence em 2005.  

 

 

PROBLEMA DE PESQUISA 

O mundo dos negócios se desenvolve continuamente e em velocidade cada vez maior 

se transforma, as empresas estão sempre buscando responder o mais rápido possível às novas 

necessidades de seus clientes, que continuamente surgem. Para melhor satisfazer a seus 

clientes seria recomendável que os gestores pudessem consultar decisões tomadas em casos 

com situações semelhantes no passado. Se essas informações pudessem estar disponíveis de 

forma organizada e comparada com os seus objetivos, possibilitariam aos gestores um 

conhecimento de tal forma que fosse possível analisar o problema e, a partir disso, decidirem 

de maneira rápida, possíveis ações que surtem melhoras nos resultados.  

O processo de conhecimento se inicia com a coleta dos dados, que correspondem a 

cada registro de transação na empresa, em seguida os mesmos devem ser organizados de 

maneira que transmitam uma mensagem clara a seu receptor. Esse conjunto de dados 

organizados é denominado informação. Quando se consegue acumular, de forma sistemática 

num banco de dados, informações que possam ser transmitidas de forma organizada a outros 

indivíduos se obtém o conhecimento, e esse conhecimento permite, de certa forma, auxiliar no 

desempenho dos gestores.  

Ao Desenvolver uma apreciação crítica ao momento atual, Chanlat (2000) afirma que 

a busca pelo desempenho no mundo corporativo torna-se cada vez mais obsessivo, desde o 

início da Revolução Industrial, com pensamentos mecânicos, econômicos e financeiros até os 

dias atuais. Hoje, a grande mudança surge através da Revolução Tecnológica e da sua 

aplicabilidade no ambiente organizacional. 

Na era da informação, o diferencial das empresas e dos profissionais estão 

possivelmente atrelados à valorização da informação e do conhecimento, proporcionando 

soluções e satisfação no desenvolvimento das atividades. 

A imprevisibilidade no mundo dos negócios faz com que os gestores necessitem de 

uma infraestrutura tecnológica que permita comunicar e apresentar informações de qualidade, 

e em tempo hábil para a tomada de decisão. O uso adequado dos recursos da tecnologia da 

informação podem gerar melhoria na qualidade e na pontualidade das informações.  
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Os sistemas de informação voltados ao apoio à decisão têm como propósito central 

prover informações aos gestores que concedem a melhoria do desempenho com a visualização 

das informações em diversos prismas diferentes na forma de gráficos, tabelas, planilhas e em 

diversos outros formatos que permite análises e até mesmo novas interpretações do negócio. 

Dentre os sistemas de apoio a decisão dos gestores são destacados: os Sistemas de Informação 

Executiva (EIS), os Sistemas de Informação Gerencial (SIG), os Sistemas de Apoio a Decisão 

(SAD). A combinação das informações dos sistemas de apoio à decisão dá suporte ao sistema 

de Business Intelligence. 

Nesse cenário, pode-se definir a seguinte questão de pesquisa: a gestão do orçamento 

de vendas com a utilização do Business Intelligence, gera melhorias na gestão de vendas?  

 

 

OBJETIVO 

Com base na questão de pesquisa definida, o objetivo geral desta dissertação consiste 

em identificar fatores que geram melhorias na gestão do orçamento de vendas por meio da 

utilização do Business Intelligence, destacando o caso da empresa Barilla a ser estudado.  

Na análise, como objetivo geral, pretende responder as seguintes questões: 

1. O aumento na frequência com que a informação é disseminada gera melhorias na 

gestão de vendas? 

2. A informação dos resultados de vendas combinados com o orçamento dentro do 

período determinado pelo orçamento faz com que ocorram mudanças no planejamento 

original para que se consiga obter o resultado projetado? 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

No intuito de alcançar o objetivo proposto e responder as perguntas apresentadas, os 

procedimentos metodológicos que rege esta dissertação consistem em um estudo de caso, de 

abordagem exploratória, que sustentará a análise da gestão do orçamento de vendas com a 

utilização do Business Intelligence. Trata-se de uma pesquisa descritiva-crítica, de natureza 

qualitativa, e com esta estratégia pretende-se estudar o evento com maior profundidade. 

Com base no método de estudo de caso, foram adotados os seguintes procedimentos: 
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 Levantamento de estudos que tratam do planejamento e confecção do orçamento 

de vendas; 

 Levantamento de obras que tratam dos conceitos de gestão de negócios, sistemas 

de informações e Business Intelligence; 

 Estabelecimento do protocolo do estudo de caso, que inclui a visão geral do 

projeto, as questões do estudo de caso e os procedimentos de análise; 

 Apresentação do padrão teórico para análise do estudo e suas limitações; 

 Apresentação do estudo de caso. 

 

O protocolo do estudo de caso, as abordagens para o estudo e suas limitações serão 

apresentados nesta seção. Quanto aos demais conceitos de gestão de vendas, sistemas de 

informação, Business Intelligence e à apresentação do estudo de caso, serão apresentados ao 

longo dos capítulos desta dissertação. 

Ressalta-se que a pesquisa exploratória foi realizada em sites, livros, revistas, artigos, 

dissertações e teses que abordam os temas relacionados à gestão do orçamento de vendas e 

utilização de Businesss Intelligence. Já os dados e informações específicos foram obtidos em 

sites de associações, instituições públicas, institutos de pesquisa, revistas, jornais 

especializados no setor alimentício e em negócios e documentos fornecidos pela empresa 

estudada. 

Definida e confirmada a empresa Barilla como objeto do estudo, foi adotada uma 

sequência lógica para o desenvolvimento do método de estudo de caso, que compreende três 

etapas: a preparação, o desenvolvimento e a finalização, como indica Yin (2006). 

A preparação refere-se à definição e à escolha da teoria necessária, o objetivo de 

estudo, o relato do estudo e a respectiva teoria prevista para tal, a seleção do caso e os 

respectivos dados a serem avaliados (protocolo) (YIN, 2006). Essa etapa está presente nos 

capítulos 1, 2 e 3. O desenvolvimento, por sua vez, implica na comparação dos procedimentos 

da empresa objeto do estudo de caso por meio de entrevistas com as teorias apresentadas 

(YIN, 2006), presente no capítulo 4. Por fim, as considerações finais.  

 

 

O PROTOCOLO 

Foi adotado, neste estudo de caso, um protocolo com base nas explicações de Yin 

(2006), o qual será apresentado em quatro seções, abordadas a seguir: a) visão geral do 
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projeto do estudo de caso, b) procedimentos de campo, c) questões do estudo de caso e d) 

procedimentos de análise. 

a) Visão geral do projeto do estudo de caso 

O estudo de caso desta pesquisa pode ser justificado por abordar um único objeto, 

baseado em fenômeno contemporâneo, dentro de um contexto denominado vida real (YIN, 

2006). São quatro os tipos de projetos, reproduzidos no Quadro 1 a seguir: 

 

Quadro 1 – Projeto de Estudos de Caso 

 Caso Único Casos Múltiplos 

Holístico (uma unidade de análise) TIPO 1 TIPO 3 

Embutido (múltiplas unidades de análise) TIPO 2 TIPO 4 

Fonte: YIN (2006, p.61) 

 

A dissertação em questão enquadra-se no Tipo 1, ou seja, é um projeto de caso único, 

holístico, conforme Yin (2006, p.64), no qual foi analisada a empresa Barilla. Esse tipo é 

apropriado em uma das três circunstâncias seguintes: quando o caso tem condição de 

confirmar, contestar e estender a teoria mencionada na dissertação; quando se trata de um 

caso raro ou extremo, ou, ainda, quando é um caso revelador, em que se observa um 

fenômeno previamente inacessível à investigação científica (YIN, 2006). 

Como o objetivo geral deste estudo é entender a gestão do orçamento de vendas com a 

utilização do Business Intelligence, é necessário que se aborde a teoria que trata dos conceitos 

de planejamento e orçamento de vendas, a gestão de vendas, sistemas de informação, 

Business Intelligence, para que se verifique se o caso poderá confirmar, contestar ou estender 

a referida teoria. 

 

b) Procedimentos de campo 

Na busca de dados e informações, de acordo com o objetivo proposto, foram utilizadas 

informações fornecidas pela empresa, por institutos de pesquisa e associações de classe para a 

obtenção dos dados específicos. A entrevista a pessoas chaves na organização como fonte de 

evidências (YIN, 2006), quando se necessita fazer perguntas abertas do tipo “como?” ou “por 

que?” para se explorar e aprofundar as respostas dadas. 

Foram realizadas seis entrevistas focais com entrevistados-chave, sendo diretor geral e 

cinco gestores da área de vendas, para se estudar o caso. Três dos gerentes são responsáveis 
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por áreas geográficas: o primeiro é responsável pela região Sul, além de parte da região 

Centro-Oeste; o segundo, pelo estado de São Paulo; e o terceiro pelo restante da região 

Sudeste, além da outra parte da região Centro-Oeste. As regiões Norte e Nordeste são 

dirigidas por um distribuidor, que trabalha sob a supervisão direta do Diretor. O quarto 

gerente é responsável pela coordenação e controle de todas as contas nacionais de 

supermercados, tais como Carrefour, Cia. Brasileira de Distribuição, Wal Mart, entre outros. 

O supervisor/coordenador entrevistado é responsável por clientes de importância estratégica 

na Grande São Paulo. 

Entende-se por entrevista focal um tipo de conversação espontânea, com um roteiro 

previamente formulado, de duração curta, que tem por objetivo fortalecer a teoria definida e 

os fatos existentes (YIN, 2006). 

 

c) Questões do estudo de caso 

Por meio deste estudo, espera-se identificar e documentar respostas para as questões 

abordadas no Quadro 2. Vale ressaltar que o roteiro de entrevista utilizado se encontra no 

apêndice 1. 

 

Quadro 2 – Roteiro para entrevista e coleta de dados 

VARIÁVEIS DE 

ANÁLISE 

QUESTÕES 

G - Sobre o 

      Entrevistado. 

 Verificar se o entrevistado fazia parte da organização antes da 

implantação do sistema integrado de vendas. Caso o entrevistado 

responda que não fazia parte da organização antes da implantação do 

sistema integrado de venda, não deverá responder as questões que exijam 

conhecimento do modelo antes da implantação do sistema. 

E – A Integração das  

      Informações de  

      vendas com o  

      orçamento. 

 Identificar se os entrevistados trabalham com objetivos mensais orçados a 

cumprir. 

 Em quantos meses, nos últimos 12 meses, conseguiram atingir as metas? 

S – A Frequência do  

     Recebimento e  

     Utilização das  

     Informações. 

 As informações oferecidas pós-implantação do sistema eram disponíveis 

antes da implantação e com a mesma frequência? 

 Com a aplicabilidade do sistema integrado de vendas houve aumento da 

frequência das informações? 

 Com qual frequência o entrevistado recebe, atualmente, as informações 

geradas automaticamente pelo sistema? 

T – O processo   Caso tenha havido aumento na frequência das informações quais foram às 
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       Decisório.  

 

influências no processo de decisão que o aumento desta frequência de 

informações gerou? 

 Identificar se os entrevistados consideram que as informações associadas 

de vendas e do orçamento agilizaram a tomada de decisões. 

 Caso as informações tenham agilizado a tomada de decisões, verificou se 

na opinião do gestor a rapidez na identificação de fatores críticos (clientes 

com vendas inferiores aos valores orçados) tornaram os planos de ação 

mais fáceis de serem elaborados? 

Ã – A Identificação  

       da Utilização  

       das Redes de  

       Comunicação. 

 Enumerar, dentre uma lista de opções preestabelecidas, as ferramentas de 

gestão mais utilizadas. 

O -  Gestão do  

       Orçamento de  

       Vendas com o  

        Business  

       Intelligence. 

 Na opinião do entrevistado o sistema integrado de vendas, com as 

informações de vendas combinadas com os valores orçados, tem ou não 

efeito positivo, ou seja, o entrevistado acredita que estas informações 

melhoram seu desempenho. No caso de afirmação positiva a esta resposta, 

será perguntado quais efeitos positivos podem ser mencionados na opinião 

do entrevistado.  

 Identificar se os gestores entrevistados costumam acessar o sistema para 

obter maiores detalhes além dos informados em relatórios e alertas. Em 

caso positivo perguntar quais detalhamentos na maioria das vezes são 

consultados. 

 Verificar qual a importância dos mesmos relatórios antes ou depois do 

encerramento do período na opinião dos entrevistados. Estas questões 

deverão ser justificadas pelo entrevistado. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para responder essas questões o pesquisador se utilizou de suas observações, de 

documentos disponibilizados, de sua experiência e vivência na área para realçar as 

informações que precisavam ser coletadas e o motivo para coletá-las. O objetivo principal 

dessas questões foi o de manter o pesquisador no caminho certo à medida que a coleta 

avançava (YIN, 2006). 

 

d) Procedimentos de análise 

Yin (2006) cita duas estratégias gerais para a análise de dados em um estudo de caso: a 

primeira baseia-se nas proposições teóricas que levam à investigação e consiste na abordagem 

mais utilizada, sendo que os objetivos e o projeto originais do estudo são embasados em 

proposições teóricas como essas, que refletem, por sua vez, o conjunto de questões da 
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pesquisa, as revisões feitas na literatura sobre o tema e as novas interpretações que venham a 

surgir e a segunda estratégia fundamenta-se no desenvolvimento de uma descrição do caso. 

Nesta dissertação, a estratégia geral adotada está baseada nas proposições teóricas que 

embasam o trabalho de pesquisa, como um exercício hermenêutico de caráter exploratório 

sobre as características holísticas e significativas dos acontecimentos organizacionais. 

Quanto às técnicas analíticas específicas usadas para este trabalho qualitativo foi a de 

comparação dos resultados das observações, dos documentos consultados e das respostas dos 

gestores entrevistados com a teoria (YIN, 2006). 

 

 

LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Os métodos adotados nesta pesquisa possuem limitações, apresentadas abaixo: 

 Estudos de caso são generalizáveis a proposições teóricas e não a populações ou a 

universos (YIN, 2006). Assim, esta pesquisa deve se restringir ao objeto 

pesquisado e poderá expandir ou generalizar teorias e não enumerar frequências; 

 Em estudos de caso, os resultados da pesquisa são válidos somente para o período 

em análise, ou seja, durante o período de 15 a 30 de Novembro de 2010. 

  O pesquisador depende do interesse dos gestores de vendas da empresa 

selecionada para lhe fornecer entrevistas e informações relevantes. 

 Todos os dados numéricos, dentre eles faturamento, volume de vendas, 

rentabilidade, não foram liberados pela empresa para efeito deste estudo. 

  Para efeito deste estudo de caso não houve um pré-teste da pesquisa. 

 

Observa-se que as análises são realizadas por meio de comparações do caso estudado 

com a teoria pesquisada. 

 

 

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O desenvolvimento dos capítulos tem como objetivo fundamental facilitar a pesquisa, 

a análise e o desenvolvimento do protocolo de estudo de caso. 

Além da introdução e das considerações finais, a presente dissertação foi composta de 

quatro capítulos. 
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No primeiro capítulo a gestão é analisada iniciando com as considerações sobre as 

escolas de administração clássica e das relações humanas. A análise se estende com as 

considerações de vários autores sobre o trabalho do executivo e a tomada de decisão. Na 

gestão de vendas o processo de previsão de vendas e preparação do orçamento também são 

destacados. As abordagens desenvolvidas por ANTHONY (1965); PENTEADO FILHO 

(1976); KENDALL, KENDALL (1991); SANVICENTE, SANTOS (1994); GITMAN 

(1997); FAULKNER (2000); FREZATTI (2000); BRIGHAN, GAPENSKI, EHRHARDT 

(2001); KUO (2001); MILLER (2002); HOJI (2004); BATISTA (2004); HORNGREEN, 

SUNDEM, STRATTON (2008); MINTZBERG (2009), contribuem para a construção desses 

contextos teóricos. 

No segundo capítulo os sistemas de informação gerencial são analisados, de acordo 

com as abordagens de diversos autores, em relação a suas concepções e nos elementos que a 

constituem, e de que forma elas contribuem na tomada de decisão dos executivos. São 

consideradas as abordagens desenvolvidas por ANTHONY (1965); MCGEE, PRUSAK 

(1994); FREITAS, KLADIS (1995); MARTINS (2000); GIL (2001); OLIVEIRA (2001); 

HOHHOF (2002); CERTO (2003); BATISTA (2004); O’BRIEN (2004); REZENDE (2005); 

STAIR, REYNOLDS (2006); DAVENPORT, HARRIS (2007); BAMPI, EBERLE, 

BARCELLOS (2008); LAUDON, LAUDON (2011). 

No terceiro capítulo o enfoque central é o Business Intelligence e a combinação dos 

dados com o orçamento de vendas, e de que forma essa combinação pode contribuir na gestão 

de vendas. As abordagens de LIEDECKER, BRUNO (1984); KAHANER (1996); KUO, 

COHEN (1998); TYSON (1998); FREZATTI (2000); BARCLAY, KAYE (2002); HOHHOF 

(2002); MILLER (2002); SANDMAN (2002); BATISTA (2004); O’BRIEN (2004); 

SANTIAGO JR. (2004); KUO (2001), CHANG, LIU, LAI (2008); ECKERSON (2010); IDG 

NOW (2010); LAUDON, LAUDON (2011); SATO (2011), também contribuem para a 

construção desses contextos teóricos. 

No quarto capítulo trata do estudo de caso Barilla e a importância da integração do 

orçamento de vendas ao sistema Business Intelligence e suas implicações na gestão dos 

negócios, como também as comparações dos procedimentos da empresa e a opinião dos 

gestores com a teoria desenvolvida nos capítulos anteriores. 
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CAPÍTULO 1 - A GESTÃO DE VENDAS 

Este capítulo tem como principal objetivo analisar a gestão de vendas. Abordam-se, 

inicialmente, as teorias das escolas de administração clássica e das relações humanas que 

trazem elementos para os estudos sobre o trabalho do executivo e das teorias de tomada de 

decisão. Em seguida, considera-se os elementos que fazem parte do planejamento de vendas e 

a confecção do orçamento de vendas, que serviram de base para o orçamento geral da 

empresa com a definição de objetivos quantificados. 

 

 

1.1  A Administração Clássica 

Em uma perspectiva da administração no tempo, encontra-se o surgimento do sistema 

fabril no início do século XVIII, colocando novos desafios da administração nestas 

organizações. Neste período inicia-se uma abordagem racional e científica para o estudo da 

administração que buscava tornar as organizações eficientes como a operação de uma 

máquina (DAFT, 2010). 

As primeiras escolas de administração surgiram por volta do início do século XX, com 

a escola clássica, também conhecida como escola mecanicista, esta baseada em conceitos de 

engenharia e matemática que se preocupava com o tempo de execução de cada tarefa e com a 

especialização para realização da mesma em busca da maior eficiência no trabalho. O maior 

representante desta escola foi Frederick Winslow Taylor, que se tornou conhecido como o pai 

da administração científica (DAFT, 2010). 

Taylor, era um engenheiro mecânico de metalúrgica na Filadélfia (EUA), foi o 

precursor da teoria clássica da administração ao introduzir nas organizações um método 

científico para o trabalho dos operários, baseado na divisão, especialização e no controle da 

produção (CARVALHO NETO, 2002). 

A abordagem clássica da administração resultou no primeiro esforço concentrado para 

desenvolver um conjunto de teorias a respeito da administração, esta abordagem recomendava 

que os administradores se empenhem continuamente no aumento da eficiência da produção 

(CERTO, 2003). Essa abordagem impulsionou as empresas para o caminho do 

desenvolvimento ao fornecer subsídios à administração para controlá-la (MOTTA,1976). 

O movimento da administração científica tinha como objetivo fundamental 

proporcionar a fundamentação científica às atividades administrativas e operacionais, 

substituindo a improvisação e o empirismo. O movimento difundiu-se amplamente e tornou-
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se uma das principais bases da organização industrial nas primeiras décadas do século XX 

(GIL, 2001). 

As idéias de administração de Taylor (1970), partiam de algumas importantes 

premissas: natureza maléfica do ser humano, autointeresse individual, existência de métodos 

organizacionais inadequados que propiciam o desperdício de energia humana e a 

superioridade da ciência positivista. Para Taylor (1970) qualquer problema poderia ser 

resolvido por meio da aplicação de métodos científicos de pesquisas, dessa forma constituía 

quatro princípios básicos de organização: estudo científico de métodos de trabalho; seleção e 

adestramento científico de mão-de-obra; relações de estima e colaboração cordial entre os 

dirigentes e a mão de obra; e distribuição uniforme de trabalho e das responsabilidades entre a 

administração e a mão de obra. Assim era preciso encontrar trabalhadores hábeis em fazer o 

trabalho, estudar o ciclo das operações e movimentos que cada um empregava, eliminar os 

movimentos falhos, lentos ou inúteis e depois afastar os movimentos desnecessários para 

realizá-los mais rapidamente e com os melhores instrumentos. 

Enfim o pensamento central da escola clássica se resume no pressuposto de que o bom 

administrador, dentro desta escola, seria aquele que planeja, organiza e coordena 

racionalmente seus passos, e que comanda e controla as atividades de seus subordinados 

(CARVALHO NETO, 2002). 

A população neste começo de século crescia e a necessidade por bens e serviços 

aumentava a cada dia, e só a mecanização não atendia a um dos requisitos básicos para 

produtividade “as relações humanas”. 

 

 

1.2  As Relações Humanas 

Taylor (1970), foi um dos primeiros a reconhecer que a organização é um corretivo 

das limitações humanas, mas baseia-se em uma concepção perversa da natureza humana 

(PECI, 2003). A evolução da administração, que era mecanicista, surgiu com a escola das 

relações humanas por volta de 1920, com o movimento de valorização dos indivíduos no 

trabalho, era necessário considerar a relevância dos fatores psicológicos e sociais na 

produtividade da empresa, as bases desse movimento foram dadas pelos estudos 

desenvolvidos pelo psicólogo americano Elton Mayo (1890-1949), a partir de experiências 

realizadas na fábrica da Western Eletric, no distrito de Hawthorn, em Chicago EUA, e seu 

desenvolvimento veio demonstrar que existe influência de fatores psicológicos e sociais no 
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produto final do trabalho. Com efeito, se pode dizer que as relações humanas constituem um 

processo de integração de indivíduos numa situação de trabalho, de modo a fazer com que os 

trabalhadores colaborem com a empresa e até encontrem satisfação de suas necessidades 

sociais e psicológicas (GIL, 2001). 

Assim a gestão começa a interagir com diversos elementos humanos e organizacionais 

em conjunto, combinando as relações dos indivíduos e suas necessidades individuais. 

Diversas escolas surgiram abordando teorias das relações entre os indivíduos e a 

produtividade das empresas, sendo que uma das mais importantes teorias da administração é a 

teoria Estruturalista e um de seus autores mais importantes é Amitai Etizioni que nasceu na 

Alemanha em 1929, tornou-se sociólogo e professor das universidades de Columbia e de 

George Washington, nos Estados Unidos, além de membro do instituto de estudo de guerra e 

paz, tem seus estudos voltados à comparação das relações entre organizações formais e 

informais, tendo como base o poder empregado pelos superiores para controlar os 

subordinados, com o foco na combinação de um aspecto estrutural que se baseia nos tipos e 

na distribuição de poder, e um aspecto motivacional baseado nas diferentes formas de 

compromisso dos participantes (MOTTA; VASCONCELOS, 2002). 

Segundo Caravantes, Caravantes e Kloeckner (2005), a maioria das empresas pode ser 

definida como uma articulação ou arrumação deliberada de pessoas, que visa realizar um ou 

mais propósitos específicos usando determinada tecnologia, e em geral possuem os seguintes 

elementos:  

 Propósito distinto que é expresso em objetivos; 

 São formadas por pessoas, que pensam, planejam as atividades e garantem a sua 

execução; 

 Possuem um tipo de estrutura de modo que as pessoas possam se articular e 

realizar suas tarefas;  

 Utilizam determinado tipo de tecnologia, usam conhecimento específico para 

desempenhar suas funções e atingir seus objetivos. 

 

A evolução do pensamento administrativo era dialético, de um lado os engenheiros e 

matemáticos que mantinham o foco na eficiência da produção, e de outro os psicólogos e 

sociólogos que focavam na satisfação e motivação dos recursos humanos (CARVALHO 

NETO, 2002). 

Para a escola das relações humanas, não é uma coisa mecânica que dependa de certos 

hábitos físicos que devem ser superados ou corrigidos a fim de se obter o comportamento 
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correto. Essa escola acredita que se pode ensinar o que um administrador deve fazer, mas isso 

não o capacitará efetivamente a fazê-lo em todas as empresas, e o seu sucesso na vida 

profissional não está inteiramente correlacionado com aquilo que lhe foi ensinado, mas está 

também condicionada a características de personalidade e ao modo de agir de cada um 

(CHIAVENATO, 1983). 

 

 

1.3  O Trabalho do Executivo 

A função do gestor é conseguir que a empresa, por ele dirigida, viabilize aquilo a que 

ela se propõe. Mary Parker Follet, americana nascida em 1868 na cidade de Quincy, tratou de 

diversos temas relativos à administração, na chamada escola das relações humanas e ficou 

conhecida como a profetisa do gerenciamento, na década de 1920, descrevia a administração 

como a arte de conseguir que as coisas sejam feitas por meio de pessoas (DAFT, 2010). 

Segundo Mintzberg (1973, 1975), o gerente desempenha, pelo menos, três papéis 

dentro da organização. O primeiro papel é o interpessoal, que existe como decorrência direta 

da autoridade e status concedidos ao gerente em função de sua posição hierárquica formal, 

envolvendo basicamente suas relações pessoais dentro e fora da empresa. O segundo papel é o 

informacional, onde o gerente é colocado como centro da rede de informações, este fato é 

explicado em função dos contatos decorrentes do papel essencialmente interpessoal por ele 

exercido. O terceiro papel é o decisório, onde a autoridade formal do gerente e sua situação 

privilegiada dentro da rede de informações exige que ele discuta e decida sobre os caminhos 

da empresa. 

Barnard (1971) também descreve os papéis do gerente como sendo: de controle, de 

gerência, de supervisão e direção, em algumas empresas com estruturas organizacionais 

maiores seus assistentes também podem desempenhar tais funções. Numa empresa se espera 

que exista a ação cooperativa entre os seus membros (funcionários, gerentes ou proprietários), 

com uma finalidade específica que deverá ocorrer durante um período limitado de tempo, 

sendo que o gerente em sua ação de líder deve estabelecer fluxos de comunicação e facilitar a 

constituição de uma comunidade na empresa.  

Porém, o que a maioria dos gerentes gostaria é de ter ajuda para compreender e 

encontrar novas fontes de conhecimento e habilidades como iniciativa ou criatividade e até 

mesmo incrementar sua capacidade empreendedora (SPENDER, 2001). No entanto costumam 

apresentar melhores condições para enfrentar os desafios internos do que aqueles 



 28 

determinados pelo ambiente, talvez pelo fato de considerarem que as variáveis internas sejam 

mais fáceis de serem controladas. Gerentes competentes detectam problemas, e devem 

solucioná-los adequadamente antes que se tornem maiores (GIL, 2001).  

Os avanços tecnológicos e a globalização dos mercados geram uma nova dinâmica no 

relacionamento da empresa com seus clientes, fornecedores e concorrentes, que faz com que 

se mantenham atualizados, no sentido de buscarem informações que lhes permitam saber de 

suas possibilidades e restrições estratégicas (SPENDER, 2001). 

Assim uma das principais atribuições concedidas aos gerentes é a tomada de decisões. 

Gerentes tomam decisões a todo o momento, uma decisão adequada pode dar uma vantagem 

competitiva sobre seus concorrentes (MILLER, 2002).  

 

 

1.4 A Tomada de Decisão 

Barnard (1971) considera o indivíduo como coisa total, singular, única, independente, 

isolada, abarcando inúmeras forças e matérias passadas e presentes, que constituem fatores 

físicos, biológicos e sociais. Ele parte da premissa de que o poder de escolha é limitado e o 

livre-arbítrio também, pois o poder de escolha dos seres humanos é paralisado se for grande o 

número de oportunidades iguais. 

As oportunidades são limitadas, e são escolhidas com base em propósitos, desejos, 

impulsos do momento e alternativas externas ao indivíduo, que por ele são reconhecidas como 

aproveitáveis ou úteis (ELSTER, 1989). 

Segundo a teoria da decisão de Hampton (1977 apud CHIAVENATO, 1983), existem 

dois tipos extremos de decisão: as decisões programadas e as decisões não programadas, 

porém não são mutuamente exclusivos, mas representam dois pontos extremos, entre os quais 

existe uma gama continua de decisão, como indicado no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Características das decisões programadas e não programadas 

Decisões Programadas Decisões Não-Programadas 

 Dados adequados  Dados inadequados 

 Dados repetitivos  Dados únicos 

 Condições Estáticas  Condições dinâmicas 

 Certeza  Incerteza 

Fonte: HAMPTON, 1977 p.175 apud CHIAVENATO, 1983. 
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Ao estabelecer os tipos de decisão Simon (1965 apud CHIAVENATO, 1983) atribuiu 

a cada uma delas duas técnicas de tomada de decisão, uma denominada Tradicional, como 

sendo decisões baseadas em hábitos, rotinas, julgamentos, regras, dentre outras técnicas do 

gênero, e outra denominada Moderna, como sendo aquelas decisões baseadas em modelos 

matemáticos e programas heurísticos para computadores. 

No quadro 4 se apresentam os tipos de decisão e suas técnicas, caracterizadas por 

Simon (1965 apud CHIAVENATO, 1983). 

 

Quadro 4 – Tipos de Decisão e as Técnicas de Tomada de Decisão 

Tipos de decisões 
Técnicas de tomada de decisão 

Tradicionais Modernas 

Programadas 

Decisões repetitivas  

de rotina 

Hábito  

Rotina 

(procedimentos 

padronizados de 

ação) 

Pesquisa 

operacional   

Análise matemática   

Modelos, Simulação. 

Decisões através de 

processos 

específicos 

estabelecidos pela 

organização 

Estrutura 

organizacional 

(Sistema de 

objetivos, Canais de 

comunicação bem 

definidos) 

Processamento 

eletrônico de dados 

Não-programadas 

Decisões de 

momento, mal 

estruturadas e de 

novas políticas 

Julgamento, 

intuitivo e criativo. 

Regras empíricas. 

Seleção e treinam. 

de executivos 

Técnicas heurísticas 

de solução de 

problemas aplicadas:  

a) treinamento de 

homens p/ decisões.  

b) estabelecimento 

de programas 

heurísticos Para 

computador 

Decisões tratadas 

pelos processos 

gerais de solução de 

problemas 

Fonte: Simon, 1965 p. 62 apud CHIAVENATO, 1983 

 

A tomada de decisão consiste em diferentes atividades e Simon (1960, apud 

LAUDON; LAUDON, 2011), descreve quatro diferentes estágios no processo de decisão, a 

saber: 

 Inteligência: consiste em descobrir, identificar e entender os problemas que estão 

ocorrendo na empresa, onde está localizado o problema e qual o seu efeito; 

 Concepção: identificação e investigação das várias soluções possíveis para o 

problema; 
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 Seleção: a escolha de uma das alternativas para solução do problema; 

 Implementação: fazer com que a alternativa escolhida para solucionar o problema 

funcione, e monitorar para que esta alternativa continue funcionando. 

 

O processo de decisão passa por etapas que se utiliza da lógica matemática e pode ser 

estudado sob duas perspectivas: a do processo e a do problema (SIMON, 1960 Apud 

CHIAVENATO, 1983). A perspectiva do processo é uma perspectiva muito genérica e se 

concentra nas etapas da tomada de decisão como uma sequência de atividades, porém se trata 

de uma abordagem exclusivamente com o procedimento e não com o conteúdo da decisão. A 

perspectiva do problema é orientada para a solução de problemas onde o tomador de decisão 

pode aplicar métodos quantitativos para tornar o processo decisório mais racional possível, 

concentrando-se principalmente na determinação e equacionamento do problema, e para isso 

levará em conta (CHIAVENATO, 1983): 

 Fatores ambientais; 

 Problema; 

 As alternativas de solução; 

 Os efeitos destas alternativas; 

 A probabilidade de cada um dos efeitos; 

 Classificação dos efeitos conforme a sua probabilidade; 

 As melhores alternativas;  

 A decisão.  

 

Batista (2004), define a tomada de decisão como sendo a habilidade de processar 

informações mediante uma análise lógica e objetiva, na qual os gestores decidem correndo 

riscos razoáveis e sendo responsabilizados pelos resultados de suas ações. Se a análise do 

problema for bem executada o número de opções possíveis para o problema é reduzido, o que 

torna o processo de decisão mais simples, alinhando a melhor possibilidade de solução do 

problema com as estratégias da empresa. Apesar disso, ainda assim outros fatores podem 

interferir neste processo, dentre eles o conhecimento e a experiência de quem toma a decisão, 

a informação a que essa pessoa tem acesso, o tempo disponível para a tomada de decisão, o 

tipo de decisão, caso seja algo inédito ou não, o risco envolvido, o conhecimento que o 

tomador da decisão tem das ferramentas facilitadoras e da sua habilidade em utilizá-las, além 
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da posição hierárquica na empresa e o seu nível de autoridade (ANTHONY, 1965; 

KENDALL; KENDALL 1991). 

Os executivos tomam decisões que permanentemente envolvem ações cotidianas, e 

geralmente tentam buscar alternativas para a melhora da posição competitiva da empresa, na 

qual estão inseridos. Essas decisões variam entre decisões simples e extremamente 

complexas, ou seja, decisões rotineiras ou também denominadas programadas, ou que 

contenham fatos totalmente inéditos ou decisões não programadas. As decisões programadas 

(rotineiras) são resultado da ação previsível, e o processo de interpretação é realizado em 

níveis seguros, já nas decisões não programadas, o processo requer maior empenho e 

habilidade de interpretar e exercer mediação. Bateman e Snell (1998), afirmam que os 

problemas costumam ser singulares e desestruturados, deixando o tomador de decisões incerto 

em relação a como proceder e que as empresas devem desenvolver instrumentos que servirão 

de apoio ao tomador de decisões, tanto para às decisões programadas quanto para as decisões 

não programadas, e assim que forem interpretadas por esse instrumento devem servir de apoio 

para as novas decisões.  

Os gestores estão sempre envolvidos com situações em que precisam escolher 

alternativas, e a falta de elementos de suporte ao processo decisório no momento oportuno 

pode comprometer a efetividade organizacional, pois a gestão empresarial depende muito da 

informação disponibilizada a seus gestores, que não são simples planejadores sistemáticos, 

mas pessoas que são interrompidas a todo o momento com situações novas (MINTZBERG, 

2009). Em uma época em que mudanças ocorrem em grande velocidade, é indispensável que 

quem dirige organizações tenha ferramentas com velocidade de resposta igual ou maior 

àquela que o cerca (VICO MANÃS, 1999), e como consequência dessa disponibilidade de 

informações se espera a proatividade e a ação dos gestores (FREZATTI, 2000). 

Certo (2003) também confirma a importância da informação no processo de conversão 

de informações em ações por meio da tomada de decisões, pois pode determinar o sucesso ou 

o fracasso destes gestores. Ainda acrescenta que o valor dessas informações é definido de 

acordo com os benefícios que elas podem acumular para a empresa por meio de sua 

utilização, e quanto maior esse benefício mais valiosa será a informação. Também define que 

o valor da informação pode ser determinado por quatro fatores principais, que são: 

 Relevância da informação; 

 Qualidade da informação; 

 Oportunidade da informação; 



 32 

 Quantidade da informação. 

 

À medida que se registram as decisões e seus resultados, dentro de cada situação, 

resultam em uma fonte importante de informações que podem ser utilizadas em casos 

similares no futuro objetivando-se os mesmo resultados. Assim não é fator determinante o 

tamanho da empresa, mas o fato de ter gerentes preparados com informações para tomarem 

melhores decisões num mercado cada vez mais competitivo (MILLER, 2002). Os gestores 

devem conhecer como a empresa atua no mercado e como ela consegue levar a seus 

consumidores os bens e serviços produzidos, para que lhes seja possível decidir de que forma 

poderão estabelecer planos ligados ao crescimento e ao desenvolvimento do negócio 

(STANTON; SPIRO, 2000). 

 

 

1.5 O Sistema de Marketing e Vendas 

O objetivo principal das empresas é gerar lucros, para que isso aconteça à empresa tem 

que fazer chegar seus produtos ao alcance de seus consumidores, e o meio pelo qual se 

utilizam é o mercado, e a associação desses elementos é dada por:  

 

[...] local onde se concentram públicos detentores de necessidades e desejos, 

poder de compra e disposição para comprar, e que oferece condições para a 

atuação de uma empresa, portanto atraente, e que se torna área de interesse 

para a oferta de produtos e serviços, consequentemente, onde podem ser 

efetivadas as trocas (COSTA; CRESCITELLI, 2007, p.25). 

 

O propósito de uma empresa é manter e aumentar o número de seus clientes (LEVITT, 

1990), assim ela despende de tempo e recursos, tentando ofertar produtos e serviços que 

sejam reconhecidos pelos consumidores como detentores de valor cabendo aos gestores 

definir ações que permitam atraí-los e mantê-los como clientes (SCHEWE; HIAM, 2000). O 

fornecimento de valor para os clientes ocorre por meio da geração de utilidades, que consiste 

no poder que tem um bem ou serviço de satisfazer necessidades (BOONE; KURTZ, 1998, p. 

553). Podem ser identificados quatro tipos básicos de utilidade: a utilidade de forma, 

identificada pela produção de um bem tangível a partir de matérias-primas disponíveis; a 

utilidade de posse, que representa as condições de transferência da propriedade sobre o bem 

ou serviço para o consumidor; a utilidade de tempo significa disponibilizar o produto no 
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momento em que o consumidor o deseja; e a utilidade de lugar, que significa ter o bem no 

local onde o consumidor quer (DIAS, 1993). 

Para que os objetivos de marketing sejam atingidos é necessário que se tomem 

algumas decisões básicas em quatro áreas fundamentais: preços, produtos, distribuição e 

propaganda. A política de preços envolve a definição das linhas mestras a serem seguidas 

pela empresa na fixação dos preços de venda de seus produtos. A política de produtos 

estabelece decisões básicas quanto à inclusão, modificação ou eliminação de produtos ou 

linha de produtos. A política de propaganda define os produtos prioritários, as campanhas a 

serem feitas e os veículos de comunicação a serem utilizados. A política de distribuição 

define os caminhos que levarão os produtos do fabricante aos consumidores finais 

(SANVICENTE; SANTOS, 1994). A variável da política de distribuição do composto 

mercadológico é formada pela estratégia de canal e da gestão logística. A estratégia de canal 

configura uma série de empresas e indivíduos que participam do fluxo de produtos do 

fabricante ao usuário final, que será responsável pelo alcance das metas da empresa. A gestão 

logística disponibiliza o produto no canal de marketing, na hora e lugar adequados 

(ROSEBLOOM, 2002, p. 31), pois como o produtor não se encontra nos mesmos locais em 

que estão os consumidores, os bens devem ser levados em perfeitas condições para atendê-los 

(McCARTHY; PERREAULT,1997). 

Quanto às formas de distribuição têm-se a distribuição direta e a indireta. A 

distribuição direta pressupõe a venda aos clientes sem a utilização de intermediários, 

(COUGHLAN; STERN; ANDERSON, 2002; COSTA; CRESCITELLI, 2007), por exemplo: 

 Porta a porta, feita por vendedores por meio de reuniões ou diretamente; 

 Business to business, que são empresa para empresa quando se trata de produtos 

industriais ou de consumo industrial; 

 Marketing direto, que são as vendas por catálogo, telefone, etc. 

 

A Distribuição Indireta como sendo um sistema de distribuição de venda, onde o 

produtor se utiliza de um grupo de empresas ou organizações independentes, não vinculadas a 

ele, que assumem a incumbência de colocar o produto disponível para o uso e consumo do 

publico final (consumidor ou industrial), e pode ter as seguintes formas (COSTA; 

CRESCITELLI, 2007): 

 Distribuição indireta exclusiva: neste caso o distribuidor pode trabalhar com 

produtos de determinado fabricante ou quando o distribuidor trabalha no sistema 
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de exclusividade com vários produtos de categorias e marcas diferentes, desde que 

não sejam concorrentes entre si; 

 Distribuição indireta seletiva: o distribuidor não dá exclusividade, porém 

seleciona-os em alguns canais, por seu nível de atendimento ao público, pela 

imagem, por sofisticação ou por capacidade de compra e venda; 

 Distribuição indireta intensiva: essa forma de distribuição visa dar cobertura a 

grandes extensões de mercados. Os produtos de compra por conveniência e de 

consumo de grandes massas. 

 

Os intermediários que atuam no canal de distribuição devem ser claramente definidos 

e identificados, pois cada um deles será responsável pela execução de uma função no processo 

de distribuição. A classificação proposta por Coughlan, Stern e Anderson (2002) divide os 

intermediários em: 

 Atacadistas ou distribuidores que compram os bens para revendê-los a outros 

intermediários (geralmente varejistas) e aos usuários empresariais e 

governamentais, mas, raramente, a consumidores finais. 

 Varejistas que negociam diretamente com o consumidor final. São abastecidos 

principalmente por atacadistas, mas, às vezes, grandes varejistas, como 

supermercados e cadeias de lojas, conseguem negociar diretamente com o 

produtor. 

 Agentes e corretores que utilizando denominações diversas, sua identificação é 

feita por negociar em nome de um fabricante ou cliente, sem adquirir a 

propriedade da mercadoria, facilitando o processo de troca entre vendedores e 

compradores, em troca de uma comissão. 

 

Com base no conhecimento do sistema de marketing e vendas é possível aos gestores 

prepararem as previsões de vendas, que serão à base de todo o planejamento da empresa. 

 

 

1.6 O processo de previsão de vendas 

A previsão de vendas é a estimativa de situações futuras, sob certo conjunto de 

condições, e constitui-se em uma ferramenta importante para assessorar as decisões de uma 

empresa moderna (HORNGREN; SUNDEM; STRATTON, 2008), pois planejar é estabelecer 
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com antecedência as ações a serem executadas, e a fixação de objetivos é indispensável desde 

que exista um exame prévio de viabilidade do negócio (SANVICENTE; SANTOS, 1994). 

As previsões de vendas devem ser utilizadas para que as decisões sejam cada vez mais 

ponderadas devendo constituir-se em estimativas dignas de confiança, sabendo-se que o 

futuro sempre significa “risco”, uma avaliação deve acompanhar o quanto possível as 

tendências do futuro, que representará a continuidade e a expansão da empresa, além de 

ajudarem os setores a planejarem suas atividades, como por exemplo as indicadas a seguir 

(PENTEADO FILHO, 1976):  

 Diretoria – No planejamento e controle das operações no geral; 

 Finanças – No estabelecimento de orçamentos na previsão do capital de giro e 

fluxo de caixa; 

 Marketing – Na formulação de objetivos e estratégias de vendas; 

 Propaganda – Concentrar esforços nas áreas que apresentam condições adversas; 

 Produção – No planejamento da produção e no controle dos estoques; 

 Compras – No planejamento e manutenção racional de estoques de matérias-

primas; 

 Pessoal – No planejamento das necessidades futuras de pessoal e administração de 

salários; 

  Engenharia – No planejamento de instalações e manutenção de equipamentos. 

 

Quanto aos tipos de previsão elas podem ser de curto prazo, períodos até um ano, ou 

de longo prazo, são aquelas superiores há um ano, porém quanto mais longo for o prazo, 

maior a dificuldade em planejar (LAS CASAS, 1998; TUBINO, 2000). 

As previsões de vendas têm início no recolhimento de informações internas, que são 

os dados dignos de confiança sobre as atividades passadas, tais como: padrão de vendas 

passadas, estimativas feitas pela força de vendas, mudança no composto de produtos e planos 

de propaganda e promoção de vendas. E as informações externas que são os dados externos 

ao ambiente da empresa, tais como: condições gerais da economia, ações dos concorrentes, 

estudos de pesquisa de mercado, entre outros fatores deste gênero. O principal inconveniente 

na utilização de dados históricos para se avaliar o desempenho atual é que as ineficiências 

podem estar ocultas no desempenho passado, porém a previsão de vendas é ainda um tanto 

mística, mas seus procedimentos estão se tornando cada vez mais formais e são revisados 

mais seriamente devido à intensidade das pressões competitivas globais (HORNGREN; 

SUNDEM; STRATTON, 2008). 
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Os métodos de previsão de vendas podem ser divididos em três categorias gerais, 

sendo: a opinião de especialistas, os modelos matemáticos e os métodos operacionais 

(PENTEADO FILHO, 1976; FAULKNER, 2000): 

 

a) Dentre os métodos de pesquisa destacam-se as seguintes fontes:  

 A opinião do executivo, que por ser um elemento humano o experiente executivo 

ao fazer sua previsão estará automaticamente levando em consideração fatores que 

dificilmente estariam tabulados em um computador e tem como ponto positivo a 

facilidade e a rapidez e como ponto negativo a imprecisão do que aquelas baseadas 

em fatos reais. 

 A composição da força de vendas como sendo um dos instrumentos do 

administrador de marketing que é recolher as informações de sua própria equipe de 

vendas. Tem a vantagem de contar com especialistas que estão em contato com o 

mercado e a desvantagem de que as previsões podem ser subestimadas para 

facilitar o atingimento das quotas de vendas. Segundo Horngren, Sundem e 

Stratton (2008), a força de vendas é frequentemente, a melhor fonte de informação 

a respeito dos desejos e planos dos clientes. 

 As intenções do comprador consistem em consultar os consumidores ou parcela 

substancial através de amostragem sobre suas intenções ou expectativas de 

compras futuras. A vantagem deste tipo de previsões é que as informações são 

obtidas diretamente das pessoas que irão determinar o volume de vendas. E as 

desvantagens estão relacionadas à dificuldade de elaborar previsões onde os 

consumidores são em número elevado, ou estão muito dispersos. 

 

b) Dentre os métodos matemáticos e estatísticos destacam-se os seguintes 

modelos estatísticos: 

 O método dos mínimos quadrados – onde o cálculo de uma distribuição linear de 

valores de Y em relação aos valores de X, que são relacionadas pela fórmula: 

Y= a + bX. 

 

 Médias móveis – tem a propriedade de reduzir o total da variação que se apresenta 

em um conjunto de dados, e se explica assim: (Y1+Y2+Y3)/3, (Y2+Y3+Y4)/3 e 

assim por diante. 
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 Modelos de ajustamento exponencial 

 Modelos de regressão múltipla 

 

Dentre as vantagens e desvantagens do método científico destacam-se: 

- Vantagens:  

o Obriga o administrador a considerar elementos estatísticos importantes tais como: 

tendências, ciclos, fatores sazonais, etc.; 

o Leva em consideração a repetição ou a continuação de modelos e tendências; 

o Possibilita a descoberta de fatores que afetam as vendas, que não seriam 

descobertas através da simples intuição. 

- Desvantagens: 

o Presume a repetição de modelos ou tendências, sem considerar a influência dos 

fatores conjecturais; 

o Difícil ou impossível de aplicar em casos onde as vendas de um produto deixem de 

apresentar uma tendência ou variação cíclica bem definida; 

o A correlação será afetada na mesma proporção no caso de mudança brusca na 

variável independente. 

 

c) Dentre os métodos operacionais que são aqueles que obtêm informações sobre 

a capacidade da empresa e sobre os requisitos financeiros para elaborar a 

previsão de vendas, destacam-se: 

 Avaliações do tipo tem-que-ser: são aquelas que exigem um determinado nível de 

vendas em razão da estrutura da empresa e dos objetivos sobre os quais ela 

necessita atingir; 

 Avaliações baseadas na capacidade: são aquelas baseadas na limitação física e 

operacional da empresa, não sendo possíveis previsões superiores a esta 

capacidade sem que haja um plano de expansão da empresa. 

  

De posse das informações cabe a análise e triagem sistemática das informações 

recolhidas, a segregação das informações relevantes e por fim a elaboração de uma síntese de 

previsão. Tanto Penteado Filho (1976), como Horngren, Sundem e Stratton (2008) e Faulkner 

(2000), afirmam que a elaboração de uma síntese raramente se utiliza de um só método para 
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prever as vendas, mas sim de uma combinação de vários métodos que podem proporcionar 

melhores resultados. 

A boa previsão de vendas é importante para o planejamento e controle da empresa, 

pois na verdade quem não planeja não pode afirmar que controla, assim não consegue indicar 

aonde quer chegar, pois o processo de controle é parte integrante do planejamento já que 

permite aprender, incorporar e distinguir desempenhos e mesmo alterar posições (FREZATTI, 

2000). Porém as dificuldades de elaboração das previsões de vendas podem estar relacionadas 

a muitos fatores, dentre esses, a falta de estatística adequada, as flutuações de mercado, a 

sazonalidade e a diversidade de produtos, (PASSARELLI, 2003), assim cabe aos gestores se 

utilizar de ferramentas, como as apresentadas, para estimar as situações futuras, que vão desde 

a definição de quais dados coletar até sua última revisão, e com base na formalização deste 

documento será possível iniciar o processo do orçamento de vendas. 

 

 

1.7 O orçamento de vendas 

O orçamento serve como uma ferramenta que apoia os gestores em suas funções de 

planejamento e controle, e que diz respeito aos empregados e o que se espera deles, além de 

dar a oportunidade de reanalisar o passado e projetar o futuro (HORNGREN; SUNDEM; 

STRATTON, 2008). A função principal do orçamento de vendas é a determinação do nível de 

atividades futuras da empresa e todos os demais orçamentos parciais são desenvolvidos em 

função desse orçamento (SANVICENTE; SANTOS, 1994). A etapa financeira do orçamento 

é aquela que permite aos gestores a análise global do instrumento, pois todas as decisões 

tomadas durante o processo de elaboração do orçamento são traduzidas para a linguagem 

monetária, gerando demonstrações projetadas, como balanço patrimonial, demonstração de 

resultados e fluxo de caixa (FREZATTI, 2000; HORNGREN; SUNDEM; STRATTON, 

2008). 

O orçamento de vendas faz parte dos planos financeiros da empresa e fornece roteiros 

para dirigir, coordenar e controlar suas ações na consecução de seus objetivos tanto de longo 

como de curto prazo. Os planos financeiros de longo prazo são definidos como estratégicos e 

tendem a cobrir períodos de dois a dez anos revisados periodicamente devido às incertezas 

comum neste período. Os planos financeiros de curto prazo são definidos como operacionais 

que refletem os resultados esperados de ações no curto prazo, geralmente cobrem períodos de 

um a dois anos (BRIGHAN; GAPENSKI; EHRHARDT, 2001). Esse orçamento determinará 
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sobre as quantidades e preços de venda dos bens e serviços da empresa devendo possibilitar o 

retorno financeiro esperado (HOJI, 2004), e se o lucro almejado não for alcançado nas 

estimativas globais, haverá necessidade de redimensionar as vendas projetadas, conferindo-

lhes combinação de maior rentabilidade, ou a redução de despesas ou de custos de fabricação 

de tal forma que permita a empresa um nível de rentabilidade compatível com o plano de 

rentabilidade (TUNG, 1975). 

A utilização de um sistema orçamentário possui, conforme Sanvicente e Santos, 

(1994), inúmeras vantagens que decorrem desta formalização, dentre elas a fixação de 

objetivos e políticas da empresa que obrigam os administradores a quantificarem e datarem às 

atividades e compromissos, reduzindo o envolvimento da alta administração com as 

operações diárias, identificando os pontos de eficiência e ineficiência, melhorando a utilização 

dos recursos disponíveis. Horngren, Sundem e Stratton (2008) destacam três benefícios 

principais que são: 

 Pensar no futuro e formalizar suas responsabilidades; 

 Expectativas definidas que são a melhor estrutura para julgar o desempenho; 

 Na coordenação de esforços que satisfaçam os objetivos da empresa. 

 

Neste capítulo, foram abordados conceitos das teorias de administração, e da 

importância dos indivíduos no ambiente de trabalho, pois são através deles que os gestores 

tentam alcançar seus resultados, e dentro da função de viabilizar o que a empresa propõe, é 

necessário criar condições para que as decisões tomadas pelos gestores estejam baseadas em 

informações que permitam a análise e o entendimento do problema. Com o uso de técnicas e 

ferramentas facilitadoras os gestores conseguem decidir quanto à previsão de vendas e 

também quanto ao orçamento de vendas que servirá de base para que a empresa possa 

desenvolver seus planos estratégicos, financeiros e operacionais. Assim considera-se como 

conclusão deste capítulo que as categorias relacionadas no Quadro 5 servirão como escopo de 

análise dos fatores da gestão de vendas que influenciam na gestão do orçamento de vendas da 

empresa. 

 

 



 40 

Quadro 5 – Fatores da Gestão de Vendas que Influenciam na Gestão do Orçamento de 

Vendas 

VARIÁVEIS DE ANÁLISE FATORES QUE INFLUÊNCIAM 

NA GESTÃO 

AUTOR/FONTE 

A integração das informações 

de vendas com o Orçamento. 

O orçamento deve apoiar os gestores 

em suas funções de planejamento e 

controle.   

PENTEADO FILHO, (1976); 

SANVICENTE; SANTOS, (1994); 

GITMAN, (1997); FAULKNER, 

(2000); FREZATTI, (2000); 

BRIGHAN; GAPENSKI; 

EHRHARDT, (2001); KUO, (2001); 

HOJI, (2004);  HORNGREN; 

SUNDEM; 

STRATTON, (2008). 

A frequência no recebimento e 

utilização das informações. 

Incorporar ferramentas facilitadoras 

que permita aos gestores a análise e o 

entendimento do problema. 

ANTHONY,(1965); 

KENDALL;KENDALL, (1991); 

MILLER, (2002);BATISTA,(2004); 

MINTZBERG, (2009). 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No próximo capítulo, serão abordados os conceitos de sistemas de informação 

gerencial. 
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CAPÍTULO 2 - OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL 

Este capítulo apresenta como principal objetivo analisar e explicitar os conceitos e 

enfoques teóricos sobre os diversos tipos de sistemas de informações gerenciais e sua 

importância no ambiente de negócios, que buscam contribuir com a melhoria do processo 

decisório da empresa. 

 

 

2.1 Os Sistemas de Informação 

Uma empresa gera milhares de dados sobre seu funcionamento, tais como produção, 

faturamento, recebimentos, entre outros. Esse conjunto de elementos que expressam fatos 

isolados gerados por uma atividade que precisa ser controlada são considerados como dados. 

Mas essa grande quantidade de dados existentes não tem qualquer importância se não for 

possível organizá-los e classificá-los, esses dados organizados e classificados que têm o 

propósito de suprir um objetivo específico são chamados de informação, e como a empresa 

depende de informações precisas e confiáveis para a tomada de decisões é fundamental a 

busca por mecanismos que auxiliem os gestores a definirem a melhor maneira de estudá-las 

(BATISTA, 2004). 

A informação é um elemento fundamental nas inter-relações sociais, visto que é 

através do intercâmbio informacional que os sujeitos sociais se comunicam e tomam 

conhecimento de seus direitos e deveres, podendo, a partir desse momento, tomar decisões 

individuais ou coletivas. Assim, com o avanço contínuo das comunicações, tornou-se possível 

transmitir dados por internet, mensagens de correio eletrônico (e-mails), telefone celular, 

entre outros. Assim, os sistemas de informação utilizam-se destes recursos e canais de 

comunicação, para enviar relatórios predefinidos numa frequência de tempo determinada a 

pessoas específicas (ARAUJO, 1999). 

Uma informação é ao mesmo tempo a base para a tomada de decisão e o resultado 

direto de suas consequentes ações e podem ser classificadas, conforme Batista (2004), em: 

informações operacionais e informações gerenciais. As informações operacionais são 

aquelas geradas pelas operações constantes da empresa, em seu nível operacional, e 

adquiridas pelos componentes do controle interno e que tem como objetivo manter a empresa 

funcionando e conhecer sua evolução diária. As informações gerenciais são utilizadas 

especialmente para a tomada de decisões inerentes ao processo de planejamento, controle, 

formulação e acompanhamento de políticas e à interpretação de resultados, sendo que estas 
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informações gerenciais têm como característica considerar que diferentes níveis de gerência 

necessitam de diferentes tipos de informação gerencial. 

Sistemas de tecnologia de informação são componentes onipresentes em qualquer 

ambiente de trabalho. A familiaridade com softwares cada vez mais sofisticados, e o fato de 

saber utilizá-los, acabaram criando um ambiente em que a maior parte do conhecimento esteja 

na forma eletrônica (HOHHOF, 2002). Assim os sistemas de informação (SI) são 

compostos por um conjunto de pessoas, de hardware e de software. O hardware é a 

infraestrutura de tecnologia da informação, como por exemplo: os computadores na empresa, 

o software é um padrão de comunicação interpessoal e interunidade, como por exemplo: os 

programas e aplicativos para computadores, que atrelados às redes de comunicação e 

recursos de dados, interagem entre si, permitindo a coleta, transformação e 

disseminação das informações nas empresas (O’BRIEN, 2004). 

Na realidade os administradores das empresas devem estar cientes de que as 

necessidades e a importância destas informações podem crescer de maneira exponencial em 

relação ao crescimento da empresa, assim a empresa deve estar preparada com sistemas de 

informação adequados a fornecer aos gestores o que necessitam. Naturalmente, para que 

ocorra essa evolução da necessidade de informações é preciso que esses sistemas sejam 

confiáveis, relevantes e disponíveis em tempo para proporcionar decisões corretas aos 

executivos, e é nesse momento que deve ser analisado o impacto que a informação 

disponibilizada provoca nas decisões dos executivos e a utilidade dessa informação 

(OLIVEIRA, 2001).  

As empresas estão sempre tentando melhorar o desempenho de suas operações a fim 

de conseguir disponibilizar informações que consigam melhorar o desempenho de seus 

gestores e com isso uma maior lucratividade. Dentre as ferramentas que os administradores 

dispõem, as tecnologias e os sistemas de informação estão entre os mais importantes, pois 

estão associados às mudanças no comportamento da administração e nas práticas de negócios 

(LAUDON; LAUDON, 2011). 
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2.2 Os Sistemas Empresariais 

Os sistemas empresariais integrados tem sua origem na necessidade das empresas em 

gerir suas estruturas organizacionais, cada vez mais complexas e dinâmicas. Essas soluções 

incorporaram sempre as mais atualizadas tecnologias da informação oferecidas para a solução 

dos problemas de gestão empresarial, e dentre os sistemas empresariais disponíveis destacam-

se (LAUDON; LAUDON, 2011): 

 ERP (Enterprise Resource Planning) ou Planejamento de Recursos Empresariais; 

 CRM (Customer Relationship Management) ou Gerenciamento do 

Relacionamento com o Cliente; 

 PRM (Partner Relationship Management) ou Gestão do Relacionamento com os 

Parceiros; 

 ERM (Employee Relationship Management) ou Gestão com os Funcionários.  

 

O ERP funciona como uma arquitetura de sistema de informação que facilita o fluxo 

das informações entre todas as atividades da empresa, dentre elas: fabricação, logística, 

finanças e recursos humanos. Funcionando como um banco de dados centralizado e operando 

em uma plataforma comum que interage com um conjunto integrado de aplicativos que 

consolida todas as operações do negócio em um simples ambiente computacional 

proporcionando uma forte integração de informações e integração dos processos de negócio 

(BATISTA, 2004). 

O CRM funciona como um elemento do ERP específico para o melhor 

gerenciamento, envolvendo os setores de marketing, vendas, serviços e tecnologias. É um 

movimento corporativo para que a organização possa conhecer o perfil de seu cliente e, com 

base nesses dados, desenvolver um trabalho dirigido de fidelidade, pois, melhorando o 

relacionamento com o cliente, a organização pode melhorar seus lucros e reduzir custos, como 

por exemplo: ofertando produtos personalizados; aprimorando seus produtos com base nos 

comentários de seus clientes; proporcionar vendas casadas e mensagens direcionadas a cada 

cliente (WILSON; DANIEL; McDONALD, 2002). O CRM pode ser dividido em 

colaborativo, operacional e analítico (BATISTA, 2004; BAMPI; EBERLE; BARCELLOS, 

2008). 

a) O CRM colaborativo compreende os canais convencionais de comunicação 

direta ou indireta com a empresa, podendo ser mantido pelo cliente ou pela 

empresa e é representado por telefonemas, faxes, cartas, e-mails, etc. 
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b) O CRM operacional é aquele que tem a função de manter e controlar o contato 

direto da empresa com o cliente, e esse canal, também denominado “interação 

com o cliente” e se utiliza dos canais tradicionais sendo eles os pontos de 

vendas e os vendedores, dos canais ligados à tecnologia tais como centrais de 

atendimento telefônico e a internet. Neste estágio na concepção de um sistema 

de relacionamento com clientes, o foco esta nos relacionamentos, mais 

precisamente na construção de relacionamentos com base no desempenho 

operacional. 

c) O CRM analítico é executado com base nos dados contidos nas bases 

gerenciais da empresa (ERP) com aplicações de decisões, e sua função é 

analisar os dados colhidos pelas diversas fontes e gerar ensaios com estas 

informações, definindo previsões e tendências, e consiste na busca de 

conhecimento ampliado do cliente, tendo em vista análises mais aprimoradas e 

criação de campanhas relacionais para atender aos consumidores de maneira 

mais próxima de seus interesses. 

 

O PRM usa, em grande parte, os mesmos dados, ferramentas e sistemas que a gestão 

do relacionamento com o cliente (CRM), mas seu objetivo é melhorar a colaboração entre a 

empresa e seus parceiros de venda. Como no caso da empresa não vender diretamente aos 

clientes, mas por meio de distribuidores ou varejistas, com ele a empresa e seus parceiros 

podem intercambiar informações, bem como distribuir indicações de vendas e dados sobre os 

clientes, integrando elementos como determinação de preços, promoções, configurações de 

pedidos e disponibilidades (LAUDON; LAUDON, 2011). 

 O ERM lida com assuntos de recursos humanos estreitamente relacionados ao CRM, 

tais como estabelecimento de objetivos, gestão de desempenho de funcionários, remuneração 

baseado no desempenho e treinamento. 

Em Suma, os sistemas de informação, independentemente de seu nível ou 

classificação tem como objetivo auxiliar nos processos de tomada de decisões nas empresas 

(REZENDE, 2005). 
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2.3 Sistemas Gerenciais 

Os Sistemas de Informações Gerenciais (SIG) é o processo que transforma os dados 

em informações que são utilizadas na estrutura decisória da empresa proporcionando a 

sustentação administrativa para otimizar os resultados esperados. A grande maioria dos 

executivos sabe que as informações recebidas através do SIG são apenas uma parte das 

informações globais da empresa, sendo que essas informações estão divididas em internas e 

externas. As informações internas são aquelas produzidas pelo SIG e as externas são relativas 

ao ambiente empresarial (OLIVEIRA, 2001).  

Conforme Laudon e Laudon, (2003), a necessidade de melhores análises da 

informação e no desenvolvimento tecnológico relacionados resultou na evolução de sistemas 

de tecnologia da informação existentes e o surgimento de novas aplicações. Como existem 

diferentes interesses dentro da empresa quanto ao tipo de informação necessária ao 

desempenho de cada função, dependendo da área de atuação e nível hierárquico, existem 

também diferentes tipos de sistemas, pois nenhum sistema sozinho pode fornecer todas as 

informações a todos e em todas as áreas dentro da empresa. Desta forma os sistemas de 

informação foram divididos de acordo com as funções administrativas, que, a mercê de suas 

características próprias, foram sendo tratadas de forma individualizada, resultando na criação 

de vários sistemas para ajudarem os executivos nos vários níveis hierárquicos a tomarem 

decisões. Destacam-se os seguintes sistemas que suportam decisões: 

 

a) Sistema de informação Executiva (EIS) 

O termo Executive Information System - EIS (Sistema de Informação Executiva) 

surgiu no final da década de 1970, a partir dos trabalhos desenvolvidos no Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) por pesquisadores como Rockart e Treacy (1982). O conceito 

se difundiu por diversas empresas de grande porte e, no final da década de 1980, um terço das 

grandes empresas dos Estados Unidos possuíam ou encontravam-se em vias de implementar 

algum EIS. 

Esses sistemas combinam muitas características dos sistemas de informação gerencial 

e dos sistemas de apoio a decisão e são desenvolvidos com o objetivo de atender às 

necessidades de informações estratégicas da alta administração (FURLAN, 1999). A 

importância do uso desse tipo de sistema deve-se ao fato de os executivos dependerem cada 

vez mais de ferramentas de apoio para alavancar o crescimento de seus negócios (MCGEE; 

PRUSAK, 1994), e que se transformaram em itens de primeira necessidade para os 
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profissionais, cujas decisões definem os destinos de produtos e serviços e, em consequência 

podem determinar o êxito ou fracasso das organizações. 

 

b) Sistemas de Informação Gerenciais (SIG) 

De acordo com Laudon e Laudon, (2003), os Sistemas de Informação Gerenciais 

(SIG) são voltados aos administradores de empresas que acompanham os resultados das 

organizações semanalmente, mensalmente e anualmente, e não estão preocupados com os 

resultados diários, pois esse tipo de sistema é orientado para tomada de decisões estruturadas 

onde os dados são coletados internamente na organização e estão baseados somente nos 

resultados corporativos existentes e no fluxo de dados. Uma das características dos SIG é de 

utilizar somente dados estruturados, que são úteis para o planejamento de metas estratégicas.   

A equipe que coordena o SIG geralmente precisa realizar seis passos sequenciais para 

fazer com que o sistema estruture os dados adequadamente, que são: Determinar as 

necessidades da informação, determinar e coletar os dados apropriados, resumir os dados, 

analisar os dados, transmitir a informação e utilizá-la com o objetivo de desempenho 

operacional, oferecendo relatórios-padrões gerados com dados e informações do sistema de 

processamento de transações (CERTO, 2003; STAIR; REYNOLDS, 2006). 

 

c) Sistemas de Informação de Suporte às Transações (SPT) 

São sistemas de informação, voltados ao nível operacional da organização e têm como 

função coletar as informações sobre transações. Esse tipo de sistema implementa 

procedimentos e padrões para assegurar uma consistente manutenção dos dados e tomada de 

decisão a fim de assegurar também que as trocas de dados sejam consistentes e estejam 

disponíveis para qualquer pessoa que necessitar. Alguns exemplos destes sistemas são os de 

controles de notas, compras, produção, folha de pagamento, contas a pagar e a receber, 

cadastro pessoal, entre outros (LAUDON; LAUDON, 2003). Assim, os SPT são utilizados 

para registrar transações completas de negócios, e as informações desse sistema estão 

relacionadas às operações e funções básicas da empresa (STAIR; REYNOLDS, 2006). 

 

d) Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) 

Os sistemas de apoio à decisão focalizam a eficácia da tomada de decisão, auxiliando 

os gestores a fazer a coisa certa, dando apoio a escolhas que envolvam problemas específicos 

e complexos (STAIR; REYNOLDS, 2006). Além de consultas interativas de apoio para 

executivos de nível médio que enfrentam situação de decisões não programadas. Os primeiros 
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sistemas de apoio à decisão eram predominantemente orientados por modelo de análise ‘se-

então’, os novos modelos estão usando processamento analítico online e mineração de dados 

para analisar enormes quantidades de dados em grandes sistemas corporativos, sendo que 

estas informações servirão de apoio à tomada de decisões por permitir que os usuários 

extraiam informações úteis escondidas em grandes quantidades de dados (LAUDON; 

LAUDON, 2011). 

 

e) Sistema de Apoio ao Executivo (SAE) 

Ajudam aos executivos seniores a tomar decisões, abordam decisões não programadas 

que exigem bom-senso e capacidade de avaliação e percepção, pois apresentam relatórios 

gráficos e dados de diversas fontes por meio de uma prática e de fácil compreensão aos 

executivos seniores. Os painéis digitais apresentam informações, em uma única tela, gráficos 

e diagramas dos principais indicadores de desempenho para a gestão das empresas, assim 

painéis digitais estão se tornando uma ferramenta cada vez mais popular para os gestores na 

tomada de decisão (LAUDON; LAUDON, 2011). 

 

f) Inteligência Artificial (IA) 

Formada por uma série de técnicas inteligentes para aprimorar a tomada de decisão 

que consiste em sistemas que tentam simular o comportamento e os padrões de pensamento 

humano. Destacam-se dentro deste novo tipo de tecnologia as redes neurais que são usadas 

para resolver problemas complexos e não totalmente compreendidos, para os quais grandes 

quantidades de dados já foram coletadas, tentando encontrar padrões e relações em grandes 

quantidades de informações em que o ser humano acharia difícil e complicado analisar, se 

utilizando de hardware e software que imitam os padrões de processamento do cérebro 

humano, aprendendo os padrões utilizados procurando relações através da construção de 

modelos revisando várias vezes e corrigindo seus próprios erros (LAUDON; LAUDON, 

2011). 

Oliveira (2001 p.45), afirma que o sistema de informações gerenciais, sob 

determinadas condições, podem proporcionar os seguintes benefícios para as empresas: 

 Redução dos custos das operações; 

 Melhoria no acesso às informações, propiciando relatórios mais precisos e rápidos, 

com menor esforço; 

 Melhoria na produtividade, tanto setorial quanto global; 
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 Melhoria nos serviços realizados e oferecidos; 

 Melhoria na tomada de decisões, através do fornecimento de informações mais 

rápidas e precisas; 

 Estimulo de maior interação entre os tomadores de decisão; 

 Fornecimento de melhores projeções dos efeitos das decisões; 

 Melhoria na estrutura organizacional, por facilitar o fluxo de informações; 

 Melhoria na estrutura de poder, propiciando maior poder para aqueles que 

entendem e controlam o sistema; 

 Redução do grau de centralização de decisões na empresa; 

 Melhoria na adaptação da empresa para enfrentar os acontecimentos não previstos, 

a partir das constantes mutações nos fatores ambientais; 

 Otimização na prestação dos serviços com os clientes; 

 Melhor interação com os fornecedores; 

 Melhoria nas atitudes e atividades dos funcionários da empresa; 

 Aumento do nível de motivação das pessoas envolvidas; 

 Redução dos custos operacionais; 

 Redução da mão de obra burocrática; e 

 Redução dos níveis hierárquicos. 

 

Por fim, os sistemas de suporte às decisões podem ser considerados sistemas que 

possuem interatividade com as ações do usuário, oferecendo dados e modelos para a solução 

de problemas semi-estruturados e focando a tomada de decisões, baseada em simulações ou 

cenários que permitem diversas visões da situação. 

 

 

2.4 A Importância dos Sistemas de Informação Gerencial 

A evolução das organizações dentro de um ambiente de mudanças constantes tem 

provocado inúmeras consequências no processo de gestão, desde o desenvolvimento do setor 

industrial, a partir do século XX, promoveu o uso das informações contábeis (e de custos) de 

forma mais sistemática ao nível gerencial, desempenhando papel fundamental no tratamento 

dos dados (MARTINS, 2000). 
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A empresa em si é uma estrutura estática, o que movimenta esta estrutura, o que 

proporciona dinamismo, é o conjunto de seus sistemas de informações, ou seja, a gama de 

informações produzidas pelos seus sistemas, de modo a possibilitar o planejamento, a 

coordenação e o controle de suas operações. Essas informações compõem um dos maiores 

ativos da empresa, e essa empresa será mais dinâmica, mais agressiva e mais atuante do que 

outras na medida em que possua melhores sistemas de informações, e profissionais de alta e 

média administração capacitado e motivado a se utilizar destas informações para as suas 

tomadas de decisões (CASSARRO, 2003). 

A interação entre tecnologia de informação e organizações é muito complexa e 

influenciada por uma grande quantidade de fatores intervenientes, entre eles: estrutura da 

organização, procedimento padrão de operações, políticas, cultura, ambiente que a cerca e 

decisões da administração. Os administradores devem estar conscientes de que os sistemas de 

informação podem alterar significativamente a vida da organização. Não se pode projetar 

novos sistemas ou entender sistemas existentes com sucesso sem compreender as 

organizações, decidir quais sistemas serão montados, o que farão, como serão implementados, 

entretanto às vezes o resultado é produto do puro acaso ou da boa e da má sorte (LAUDON; 

LAUDON, 2003). 

Muitos gestores consideram que seus investimentos em tecnologia da informação 

alavancam as habilidades de muitos dos profissionais que trabalham na empresa, bem como 

dos muitos profissionais que trabalham para a empresa do lado de fora. Esses gestores 

acreditam que sua habilidade de maximizar o valor para seus clientes depende do desempenho 

com que a tecnologia da informação é usada para alavancar, integrar, transferir conhecimento 

e habilidades a seus funcionários (SPENDER, 2001), e que a tecnologia da informação vem 

se tornando o centro nervoso das empresas, um fator estratégico de competitividade e 

sobrevivência das organizações (SANTIAGO JR., 2004). 

O sistema de informação é um conjunto de componentes inter-relacionados que coleta 

(ou recupera), processa, armazena e distribui informações destinadas a apoiar a tomada de 

decisões, a coordenação e o controle de uma organização, além auxiliarem os gestores e 

trabalhadores a analisar problemas, visualizar assuntos complexos e criar novos produtos 

(LAUDON; LAUDON, 2003). 

 Num mercado globalizado e altamente competitivo, a informação é a chave do 

sucesso ou do fracasso de uma empresa, dentro deste cenário os sistemas de informações tem 

papel fundamental. Realizar ou não realizar um negócio pode ser questão de crescimento, de 

sobrevivência ou até de falência da empresa, independentemente da competência e habilidade 
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de seus gestores, a falta de uma informação no momento certo para apoiar o processo 

decisório, poderá causar danos irreparáveis a essa, e considerando ainda que o número de 

informações disponíveis na empresa é muito grande, como converter esse universo de dados 

em informações úteis que gerem valor à empresa é o desafio dos gestores (DAVENPORT; 

HARRIS, 2007). 

 

 

2.5 A Aplicabilidade dos Sistemas Baseado nos Níveis Hierárquicos 

A grande maioria das empresas, independente de seu porte, pode ser dividida em 

quatro grandes funções básicas que resultarão em um produto ou em um serviço: Produção, 

Vendas e Marketing, Recursos Humanos, Finanças e Contabilidade, assim dentro de um 

sistema de informações da empresa, existe a necessidade da composição de subsistemas 

preparados especialmente a cada uma destas áreas. Os processos gerenciais são traduzidos 

para o sistema de informações a fim de melhorar o controle interno da empresa, e o tempo de 

reposta a todas as flutuações de mercado, permitindo uma tomada de decisão mais eficaz 

(BATISTA, 2004). 

De acordo com o O´Brien (2004) dentro do contexto de processos gerenciais, os 

sistemas podem ser classificados de acordo com o problema organizacional que ajudam a 

resolver, sendo: Sistemas de Nível Estratégico, Sistemas de Nível Tático e Sistemas de Nível 

Operacional. 

a) Os Sistemas de Nível Estratégico são utilizados normalmente pelo conselho de 

diretores, presidente e principais executivos da empresa para desenvolverem as 

metas globais, estratégicas, políticas e objetivos da organização, como parte de um 

processo de planejamento estratégico. O monitoramento do desempenho 

estratégico e direção geral no ambiente político, econômico e competitivo dos 

negócios também fazem parte deste sistema (O´BRIEN, 2004). Deve-se levar em 

conta de que as atividades desse nível não possuem um período com ciclo 

uniforme e regular, ainda que planos estratégicos se façam dentro de 

planejamentos anuais ou em períodos pré-estabelecidos (FREITAS; KLADIS, 

1995).  

b) Os Sistemas de Nível Tático são usados com equipes autodirigidas, bem como os 

gerentes de unidades de negócios, que desenvolvem planos de curto prazo 

(inferiores a um ano) e médio prazo (inferiores a 2 anos). Tem entre muitas 
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funções, auxiliar nas programações, orçamentos, especificação de políticas, 

procedimentos e objetivos para suas unidades estratégicas de negócios, ainda 

distribuir recursos e monitorar o desempenho de suas unidades estratégicas, 

departamentos, divisões, equipes de processo e outros grupos de trabalho, ainda 

para controlar ou medir os planejamentos operacionais e definir as táticas ou metas 

a serem cumpridas (O´BRIEN, 2004). As informações necessárias neste nível são 

sobre as variações do funcionamento planejado, (com relação a normas, 

expectativas e pressupostos), com as devidas explicações sobre essas variações e a 

análise de possibilidades de decisão no curso das ações (ANTHONY, 1965). 

c) Os Sistemas de nível Operacional são utilizados pelos membros das equipes 

autodirigidas ou os gerentes de operações, desenvolvem planos de curtíssimo 

prazo (inferiores a 2 meses) como os programas de produção semanal. Dirigem o 

uso dos recursos e o desempenho das tarefas de acordo com procedimentos e 

dentro dos orçamentos e programações que eles definem para as equipes e outros 

grupos de trabalho da empresa (O´BRIEN, 2004). Esses sistemas tendem a 

aumentar a produtividade das tarefas profissionais de todos os departamentos que 

manipulam e introduzem as informações nos sistema, também desenvolvidos para 

tarefas diárias (BATISTA, 2004). Como as decisões operacionais e suas ações 

geralmente resultam em uma resposta imediata o nível operacional requer 

informações padronizadas e frequentes para que estas decisões sejam bem 

desenvolvidas (FREITAS; KLADIS, 1995). 

As decisões tomadas no nível da administração operacional tendem a serem mais 

estruturadas, as tomadas no nível tático mais semiestruturadas e no nível estratégico decisões 

não estruturadas, sendo que nas decisões estratégicas tem o propósito de desenvolver 

estratégias para que a organização seja capaz de atingir seus macros objetivos e normalmente 

não são possíveis de se especificar de antemão os procedimentos a serem seguidos 

(ANTHONY, 1965; O´BRIEN, 2004). 

No Quadro 6 estão exemplificados os tipos de decisões por nível hierárquico, dessa 

forma os sistemas de informações devem ser projetados para produzir uma multiplicidade de 

produtos de informação destinados a atender às necessidades variáveis dos tomadores de 

decisão na organização como um todo (O´BRIEN, 2004). 
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Quadro 6 – Exemplos de decisões por tipo de estrutura e nível hierárquico 

Estrutura de 

Decisão 

Nível Operacional Nível Tático Nível Estratégico 

Não Estruturada Administração de Caixa Reengenharia de 

processo empresarial; 

Análise de Desempenho 

de grupo de trabalho. 

Planejamento de novos 

negócios; 

Reorganização da 

Empresa 

Semiestruturada Administração de Crédito; 

Programação de Produção; 

Atribuição diária de 

trabalho. 

Avaliação de 

desempenho dos 

funcionários; 

Orçamento de capital; 

Orçamento de Programas 

Planejamento de 

produto; 

Fusões e Aquisições; 

Localização de sede. 

Estruturada Controle de Estoque Controle de vendas  

Fonte: O’Brien (2004 p.282) 

 

O tipo de informação requerida pelos tomadores de decisão está diretamente 

relacionado com o nível de tomada de decisão gerencial e o grau de estrutura nas situações de 

decisão que eles enfrentam. A figura 1 mostra a pirâmide gerencial clássica indicando os 

níveis de decisão e as características das informações requeridas. 

 

 
Figura 1 – Informação, Decisão e Administração 
Fonte: O’Brien (2004 p.281) 
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2.6 Os Relatórios Gerenciais 

O sistema de informações gerenciais, procura contribuir de maneira efetiva para a 

otimização do processo decisório da empresa, e para que isso seja realidade operacional das 

empresas, serão necessárias à estruturação e a operacionalização dos relatórios gerenciais que 

consolidam de forma estruturada, as informações para os tomadores de decisões, levando em 

consideração alguns aspectos básicos (OLIVEIRA, 2001): 

 Números: Os números devem apresentar a situação atual, bem como outros 

aspectos, tais como o período anterior, o mesmo período no ano anterior, bem 

como a situação desejada, sempre em conjunto com uma situação de relatividade, 

principalmente percentual; 

  Gráficos: São de grande valia para os relatórios gerenciais, pois têm a finalidade 

de facilitar o entendimento do assunto através de melhor visualização. 

 Comentários: São validos os comentários sobre o conteúdo apresentado pelo 

relatório; 

 Decisões e ações: As decisões e as ações tomadas apresentam o ponto mais 

importante para o relatório gerencial. As explicações das decisões e ações tomadas 

em relação a determinado assunto força o executivo a tornar claro o seu 

procedimento; 

 Resultados: O executivo que persegue sempre a otimização dos resultados deve 

nos relatórios explicitar os resultados que pretende alcançar por meio das decisões 

e das ações tomadas com base nas informações apresentadas através de números e 

gráficos; 

 

Os sistemas de informação gerencial fornecem uma multiplicidade de produtos de 

informação para os gerentes. Algumas alternativas de relatórios são propostas por O´Brien 

(2004), tais como: relatórios periódicos programados, relatórios de exceção, informes e 

respostas por solicitação: 

 Relatórios periódicos programados – São relatórios que fornecem informações aos 

executivos num formato pré-especificado, projetado para fornecer informações em 

base regulares de tempo. Exemplo típico: os relatórios de vendas diários. 

 Relatórios de exceção – Relatórios que são produzidos apenas quando ocorrem 

condições excepcionais. Em outros casos são produzidos periodicamente, mas 

contém informações apenas sobre essas condições excepcionais. Exemplo típico: 
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relatório de crédito que contemplam apenas os clientes que excederam o limite de 

crédito. 

 Informes e respostas por solicitação – As informações encontram-se disponíveis 

sempre que solicitadas, geralmente através de navegadores de rede, e possibilitam 

que os gerentes obtenham respostas imediatas ou concedem relatórios 

personalizados em resposta às suas solicitações. Dessa forma não é necessário 

esperar a chegada de relatórios periódicos programados. 

 

Os relatórios gerenciais são importantes, porém quando um executivo afirma que tem 

muitos relatórios para ler, muitos dados para digerir antes de tomar uma decisão, quer dizer 

que tem muita informação e pouca inteligência. Entender a diferença entre elas é fundamental 

para tornar mais eficiente o processo de tomada de decisão, sendo necessário que os sistemas 

tenham a capacidade de fornecer rapidamente relatórios flexíveis para entender melhor a 

informação, para que seu impacto sobre os negócios não sejam limitados (DAVENPORT; 

HARRIS, 2007).  

 

 

2.7  Os Sistemas de Informação e a Comunicação 

Se os avanços tecnológicos são capazes de produzir notáveis mudanças nas empresas, 

os avanços da comunicação por voz e da transmissão de dados são responsáveis por grandes 

mudanças na gestão empresarial (GIL, 2001). Os sistemas de comunicação estão 

transformando o ambiente de negócios, prova disso é que em 2008 o número de aberturas de 

contas de celular ultrapassou o número de telefones fixos instalados, e dentre essas novas 

tecnologias ainda é possível citar os computadores de mão, e-mails, conferências online, 

dentre outras ferramentas disponibilizadas no mercado, passando pela internet e pelas redes 

sem fio (LAUDON; LAUDON, 2011). 

Do ponto de vista da administração das empresas, existem dois elementos 

fundamentais para a tomada de decisões: os canais de informação e as redes de comunicação. 

Os canais de informação dizem respeito aos pontos de localização (origem das informações) 

de suma importância para a obtenção das informações desejadas, devendo ser determinadas 

com base nas ferramentas e capacidade de acesso que os usuários possuem. As redes de 

comunicação são referentes à integração e a colaboração das informações existentes para 

disponibilizá-las a todos os pontos em que elas sejam necessárias. Estes dois elementos 
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precisam de uma atenção especial por parte da organização quando pretende tomar decisões 

fundamentadas e ter segurança com relação a determinados riscos assumidos, pois os canais 

de informações definem onde serão adquiridos os dados e as redes de comunicação 

determinam como eles chegarão às mãos de quem realmente precisa deles (BATISTA, 2004). 

 Em suma, é necessário considerar que a obtenção desta informação é um fluxo 

continuo, partindo das exigências do usuário, que deve ser configurado para ser ofertado de 

maneira sistemática e contínua. Obter informação deve ser uma atividade ininterrupta e não 

algo que possa ser finalizado e despachado, daí a necessidade de um sistema de aquisição 

contínua de informação (DAVENPORT, 2000).  

Como conclusão deste capítulo destacamos no quadro 7 algumas categorias para 

análise de como o sistema de informação gerencial pode melhorar a gestão do orçamento de 

vendas da empresa. 

 

Quadro 7 – Fatores do Sistema de Informação Gerencial que Influenciam na Gestão do 

Orçamento de Vendas 

VARIÁVEIS DE 

ANÁLISE 

FATOR DEFINIDO PELO 

CONCEITO 

AUTOR/FONTE 

O processo decisório. A importância de um sistema de 

informações gerenciais que 

auxilie na tomada de decisão. 

MCGEE; PRUSAK (1994); MARTINS 

(2000); OLIVEIRA (2001); CERTO (2003); 

REZENDE (2005); STAIR; REYNOLDS 

(2006); DAVENPORT; HARRIS (2007); 

LAUDON; LAUDON (2011). 

O processo decisório Um sistema que possa fornecer 

informações específicas a cada 

área e nível hierárquico. 

FREITAS; KLADIS (1995); BATISTA 

(2004); O’BRIEN (2004). 

A identificação da 

utilização das redes de 

comunicação. 

Utilizar da tecnologia adequada 

para recolher informações do 

sistema integrado e disponibilizá-

las através da rede de 

comunicação em um fluxo 

contínuo, para suportar as 

decisões de seus gestores. 

GIL (2001); BATISTA (2004); 

DAVENPORT (2000); 

LAUDON;LAUDON (2011). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 No próximo capítulo serão abordados conceitos do sistema de Business Intelligence, 

gestão do conhecimento, inteligência competitiva, integração do orçamento de vendas com o 

sistema de informação e de temas relacionados a fatores críticos de sucesso. 
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CAPÍTULO 3 – Business Intelligence Aplicado ao Orçamento de Vendas 

Este capítulo tem como enfoque central o Business Intelligence, que passa pelo 

conhecimento organizacional e pela gestão desse conhecimento, além de como esta 

ferramenta pode ajudar na tomada de decisão. A inteligência competitiva é fruto da 

informação bem analisada e desta forma também torna-se parte deste processo. A interação do 

orçamento de vendas no sistema de informação é o resultado da combinação dos fatores de 

gestão do conhecimento e da inteligência competitiva que será analisado como um fator 

crítico para o sucesso da empresa. 

 

 

3.1 O Conhecimento organizacional 

O primeiro campo de estudo, que despontou no início dos anos 60 e se disseminou a 

partir da década de 70, foi à aprendizagem organizacional, a qual abarca os processos de 

aprendizagem pelos quais se dá o conhecimento nas organizações, em seguida, no fim dos 

anos 80, emergiu o conceito de organização de aprendizagem, entendida como a instituição 

capaz de possuir características e arranjos estruturais e culturais, viabilizadores dos processos 

de aprendizagem (CHERMAN; ROCHA-PINTO, 2011). 

De Geus (1988), considerava a funcionalidade do planejamento da empresa como guia 

de aprendizado, denominado por ele como Aprendizado Institucional. Tratava-se de um 

modelo de processo de aprendizagem pelo qual as empresas, os mercados comerciais e seus 

concorrentes seriam transformados. E esse denominado Aprendizado Institucional deveria ser 

efetivo, contínuo e de alto nível para que as mudanças nas empresas pudessem ocorrer, e 

seriam os pré-requisitos para que a empresa tivesse sucesso. 

A aprendizagem organizacional possui uma vertente eminentemente prática e foi 

disseminada por intermédio de trabalhos como o modelo denominado a quinta disciplina 

proposto por Senge (1990), na qual sugere cinco disciplinas de aprendizagem: domínio 

pessoal, modelos mentais, visão compartilhada, aprendizado em equipe e pensamento 

sistêmico. Esse modelo parte do pressuposto que as pessoas reagem com mais rapidez quando 

seu ambiente muda, pois elas sabem como antecipar as mudanças que vão ocorrer, o que não 

quer dizer que estão tentando predizer o futuro, considerando assim que o domínio da 

aprendizagem seria precondição para conseguirem sobreviver em ambientes de mudanças. 

O conhecimento organizacional teve seus conceitos seminais estabelecidos muito 

antes, com o trabalho, vindo da área econômica, de Hayek em 1945, sobre uma pesquisa a 
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respeito do uso conhecimento na sociedade, e em 1962, Fritz Machlup, produziu uma obra de 

oito volumes com o título geral “knowledge: its creation, distribution, and economic 

significance”, que poderia ser trazido por “Conhecimento: sua criação e o significado 

econômico”, também ressaltando a importância dos ativos intangíveis (conhecimento), de 

uma empresa, ou de um país (JOIA, 2001). 

Porém, apenas no fim dos anos 80 e principalmente nos anos 90, o tema ganhou 

popularidade com os trabalhos de Nonaka (1994) e Nonaka e Takeuchi (1997). O 

conhecimento organizacional é o entendimento sobre a natureza do conhecimento que é 

contido nas organizações; abarcando, assim, os aspectos de conteúdo, tipificação, 

transferência, aquisição, capacidade de absorção, utilização e criação e representa, enfim, uma 

teoria acerca desse conhecimento (CHERMAN; ROCHA-PINTO, 2011). 

O uso do conhecimento se tornou um ativo importante e indispensável às 

organizações, por ser a matéria prima com a qual todas trabalham, assim apenas a utilização 

adequada do conhecimento permitirá o desenvolvimento de seus produtos e serviços. É 

importante que uma organização possa aprender com seu passado e para isso também é 

necessário que ela esteja estruturada para tal, o que fará o aprendizado ocorrer de forma 

natural, agregando valor a seus produtos e serviços (SANTIAGO JR., 2004). 

Em termos de conhecimento, Barclay e Kaye (2002), afirmam que o conhecimento 

não se comporta como os tradicionais recursos econômicos, terra, capital e trabalho, pois 

utilizá-lo não é esgotá-lo e sim quando se transfere conhecimento de uma pessoa para outra, o 

proprietário original não o está cedendo, está compartilhando e compartilhar conhecimento 

rotineiramente acrescenta-lhe valor e conduz à produção de mais conhecimento, assim as 

empresas deveriam empenhar seus esforços em colocá-lo a disposição de todos os seus 

gestores. 

 

 

3.2 Gestão do Conhecimento 

O conhecimento envolvido nas atividades organizacionais já tem sido abordado desde 

as primeiras teorias da administração, tanto pelas teorias da linha da administração científica, 

quanto pela linha das relações humanas. A implantação coordenada da gestão do 

conhecimento cria uma vantagem competitiva sustentável e de difícil imitação, pois está 

enraizada nas pessoas que trabalham na empresa, e não em recursos físicos, que podem ser 

imitados pelos concorrentes (QUINN; BARUCH; ZIEN, 1997), e para se analisar a gestão do 



 58 

conhecimento é necessário analisar as diferenças entre dados, informação e conhecimento 

(DAVENPORT; PRUSAK, 2003). Segundo Tuomi (1999), esses conceitos normalmente 

devem ser tratados em um sentido hierárquico, em que dados são simples fatos que quando 

são trabalhados e agrupados tornam-se informação, e se essas informações forem combinadas 

em uma estrutura compreensível, se tornarão conhecimento. Dessa forma uma informação é 

convertida em conhecimento quando um indivíduo consegue ligá-la a outras informações, 

avaliando-a e entendendo seu significado no interior de um contexto específico (SILVA, 

2004). 

A gestão do conhecimento parte do princípio de que a organização precisa capturar ou 

definir as informações na forma digital e utilizá-las para criar uma vantagem competitiva, de 

maneira que a capacidade da empresa armazenar e disponibilizar as informações de forma 

segura, confiável e de fácil acesso. Para isso, as empresas necessitam de um mínimo de 

infraestrutura para implementação desse conceito, que inclui: computadores em rede 

formando uma intranet, correio eletrônico, internet e banco de dados. E a forma com que a 

maioria das empresas implementaram essa solução é por meio da utilização de tecnologias de 

colaboração, como o painel eletrônico digital, que consolida todas as informações pertinentes 

ao processo de negócio contemplada em uma única interface que contém informações 

pessoais (reuniões e compromissos), de equipe (reuniões e troca de conhecimentos), da 

corporação (desenvolvimento do planejamento) e externas (bolsa de valores, cotação do 

dólar), que se utiliza os padrões de tráfego de informações da internet para permitir aos 

gestores a melhor tomada de decisão (BATISTA, 2004). 

Os modelos de gestão do conhecimento Nonaka e Takeuchi (1997) tiveram um papel 

fundamental ao popularizar o movimento do conhecimento organizacional, antecipando e 

introduzindo, indiretamente, os conceitos relacionados à gestão do conhecimento em seus 

trabalhos (EASTERBY-SMITH; LYLES, 2008). 

O modelo criado por Nonaka e Takeuchi (1997) apresenta um modelo teórico sobre a 

criação do conhecimento organizacional baseado no estudo de caso de empresas japonesas 

com ênfase à reminiscência filosófica oriental, adotando como ponto central a distinção entre 

o conhecimento tácito e o explícito sendo que a base deste modelo consiste na distinção entre 

dois tipos de conhecimento: 

 Conhecimento tácito, que é difícil de ser articulado em linguagem formal, pessoal 

e incorporado à experiência individual; é composto por elementos técnicos (know-

how e habilidades) e cognitivos (modelo mental tal como paradigmas e crenças), 

sendo difícil de ser formalizado e transmitido; 
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 Conhecimento explícito é formal e sistemático, sendo aquele que pode ser 

facilmente codificado, podendo ser representado, armazenado, compartilhado e 

efetivamente aplicado. 

 

Nonaka e Takeushi (1997) afirmam que o aprendizado organizacional é um ciclo de 

interação do conhecimento tácito e do conhecimento explícito, ou seja, do indivíduo com a 

organização em todos os níveis na forma de uma espiral, e que a conversão do conhecimento 

tácito para o explícito pode ocorrer de quatro modos: socialização, externalização, 

combinação e internalização. O conjunto desses quatro modos é conhecido como espiral do 

conhecimento. 

a) A Socialização tem como objetivo criar e compartilhar conhecimento tácito através 

da interação entre as pessoas, ocorrendo à conversão do conhecimento tácito para 

o tácito. Desse modo, a interação é de indivíduo para indivíduo, podendo também 

ocorrer através da observação, imitação da prática (TAKEUCHI; NONAKA, 

2008), ou seja, ocorre o compartilhamento de experiências entre indivíduos. Esse 

modo ocorre geralmente em reuniões informais, podendo incluir também clientes e 

fornecedores (ISHIKURA, 2008). 

b) A Externalização tem o intuito de converter o conhecimento tácito em explícito, 

sendo que nesse modo de conversão o conhecimento passa do indivíduo para o 

grupo (TAKEUCHI; NONAKA, 2008).  

c) A combinação tem como objetivo sistematizar o conhecimento explícito, 

ocorrendo a conversão de explícito para explícito. Neste caso o conhecimento 

passa do grupo para a organização (TAKEUCHI; NONAKA, 2008). 

d) A internalização tem o intuito de converter o conhecimento explícito em tácito. 

Nesse modo de conversão o conhecimento passa da organização para o indivíduo 

(TAKEUCHI; NONAKA, 2008).  

 

No mundo da gestão do conhecimento, existem basicamente duas escolas com 

diferentes pensamentos: uma centrada no processo e outra centrada na tecnologia. A escola 

centrada no processo concentra-se em definir, analisar e entender as interações pessoais e as 

tarefas que desempenham para concretizar um resultado, fazer tarefas ou contribuir para um 

trabalho em equipe. Nessa escola as organizações buscam ampliar suas operações e utilizar os 

recursos humanos com maior eficiência, assim sendo, numa abordagem voltada a processos, 

são as pessoas, não a tecnologia o foco da questão. Em uma abordagem centrada na 
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tecnologia tem como objetivo a busca pela melhor maneira de resolver problemas nos quais 

os seres humanos fariam de maneira ineficaz (BARCLAY; KAYE, 2002). 

Conforme Barclay e Kaye (2002), afirmam que não há como desassociar gestão do 

conhecimento e inteligência e que não há diferença entre elas, ambas têm como objetivo 

proporcionar a informação e o conhecimento à pessoa certa no momento oportuno, e quando 

se identifica o problema, ou a necessidade específica de um negócio, pode-se utilizar de 

práticas e metodologias que tenham a capacidade de ajudar a resolvê-los. 

Os conhecimentos devem estar à disposição, e serem acessíveis a todo o momento por 

qualquer pessoa e em qualquer atividade de um processo, o fato de registrar o que foi 

aprendido ao alcance da corporação é uma condição de sobrevivência, e a finalidade do 

registro é colocar o conhecimento em formato utilizável para que, a empresa possa mensurar 

sua possível utilização (SANTIAGO JR., 2004). Para que seja possível medir a evolução no 

nível de conhecimento se faz necessário o levantamento da situação atual e a definição de 

metas traçadas de acordo com um planejamento estratégico e neste processo de definição de 

metas, devem-se observar alguns aspectos que, se determinados com acurácia, podem 

representar um grande passo para o êxito em atingi-la, dentre eles: 

 Direção: posição atual da empresa e onde ela deve estar quando a meta for 

atingida; 

 Ponto focal: objeto de desejo da organização, um alvo atingível; 

 Cronograma: relacionado ao tempo para cumprimento da meta; 

 Medida de eficiência: método de verificação do desenvolvimento dos resultados; 

 Dono: responsável pela meta que possa executar o gerenciamento dos resultados 

deve ser o responsável pelo sucesso ou insucesso da meta; 

 

Em Resumo uma das mais importantes características do conhecimento é o fato dele 

ser altamente reutilizável, e quanto mais for utilizado maior será seu valor. Assim é o valor, e 

não o volume de informação a força motriz da inteligência. A inteligência competitiva é a 

informação tão bem analisada que já pode servir de base para decisões fundamentais e levar a 

informação a tal estágio é o que constitui o valor, e para criá-la é importante à experiência no 

campo dos negócios (MILLER, 2002). 
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3.3 Inteligência Competitiva 

Fuld (1996) apresenta o conceito de inteligência como informação que auxilia a 

tomada de decisão estratégica e tática, a palavra “competitiva” se relaciona com a obtenção de 

informação de mercado pública e acessível sobre seus concorrentes. 

A inteligência de negócios é um imperativo devido a fatores como a velocidade dos 

processos de negócios, a sobrecarga de informações o crescimento global do processo 

competitivo com o surgimento de novos participantes, a concorrência cada vez mais 

agressiva, as rápidas mudanças tecnológicas e as transformações acarretadas pela globalização 

dos mercados (KAHANER, 1996). 

O processo de inteligência baseia-se no entendimento de que os gerentes precisam 

estar sempre bem informados sobre questões fundamentais dos negócios de maneira formal e 

sistemática, e que possa gerar recomendações fundamentadas com relação a acontecimentos 

futuros para os responsáveis pelas decisões, e não apresentar relatórios para justificar decisões 

do passado. São essas recomendações que acabam proporcionando oportunidades únicas, 

relativas a decisões futuras, que dão margem a vantagem sobre seus concorrentes, e destaca 

quatro fases da inteligência (MILLER, 2002): 

 A identificação dos responsáveis pelas principais decisões e suas necessidades em 

matéria de inteligência; 

 A coleta de informações; 

 A análise da informação e sua transformação em inteligência; 

 A disseminação da inteligência entre os responsáveis pelas decisões. 

 

Ainda segundo o mesmo autor (MILLER, 2002), embora o processo de inteligência 

tenha todas as possibilidades de ajudar a transformar uma organização, essa mudança não 

surge da noite para o dia, a inteligência não é uma operação que se entrega pronta e acabada, 

não adianta contratar profissionais ou terceirizar o processo para criar uma organização 

inteligente, esse processo deve estar relacionado aos tomadores de decisões, que avaliam o 

processo e seus produtos e serviços. O ponto principal é que a empresa pode gerar vários 

benefícios com o estabelecimento deste processo, mas a maneira de agir, as estruturas e as 

atitudes que precisam mudar para que o valor desse processo venha a ser maximizado, e pode 

ser exemplificado como: 

 A constante adaptação a mudanças dentro da organização; 

 Respostas mais eficientes frente às mudanças no mercado; 
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 Aumento da necessidade de informações pelos gestores, pois os gestores 

preparados demandam maiores informações para tomada de decisões eficazes; 

 Habilitar e incentivar os trabalhadores a apresentarem sugestões e ideias a respeito 

de mudanças; 

 

Sandman (2002) considera que a Inteligência pode ser definida como a informação 

analisada de forma a poder servir de base para uma decisão, assim a análise é o elo de ligação 

entre o material bruto (fatos) e dados armazenados que ora combinados se transformam numa 

informação de valor agregado que resulta em inteligência. 

A inteligência competitiva é um programa sistemático de coleta e análise de 

informações sobre suas próprias atividades e também de informações públicas, que podem ser 

legalmente e eticamente identificadas e acessadas sobre seus concorrentes de forma a gerar 

tendências para os negócios e promover os objetivos da empresa, que frequentemente 

investem em computadores projetados especificamente para combinar e analisar grande 

quantidade de dados a fim de transformá-los em inteligência. A aplicabilidade destas 

informações pode ser fator chave do sucesso ou fracasso da empresa (MALHOTRA, 1996). 

Tyson (1998 apud VEIGA, 2011) define Inteligência Competitiva no contexto 

empresarial, como um processo sistemático que transforma os dados e informações dispersas 

em conhecimento estratégico; o conhecimento da posição competitiva atual da empresa 

comparada com os planos atuais e futuros de seus concorrentes; o conhecimento das forças 

que dirigem os mercados; o conhecimento sobre os produtos e tecnologias; as informações 

externas que interferem no mercado em que a empresa atua, tais como as influências 

econômicas, regulatórias, políticas e demográficas. 

O produto da Inteligência Competitiva é utilizado nas organizações para diversas 

finalidades, podendo variar de acordo com o estágio de vida da organização ou sua 

caracterização, entre os usos mais relevantes que dizem respeito à produção de subsídios para 

formulação de estratégias e às tomadas de decisão (SIERRA; RODRIGUES, 2011). 
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3.4 A importância do Business Intelligence  

À luz dos principais tipos de Sistemas de Informação, nota-se que houve uma nítida 

evolução, em termos de concepções, ao longo do tempo, pois se antes os sistemas executavam 

tarefas repetitivas, computando transações, atualmente eles se direcionam para conferir um 

maior suporte à tomada de decisão empresarial (TURBAN; McLEAN; WETHERBE 2004). O 

conceito de business intelligence surgiu como parte dessa evolução, já que engloba recursos 

anteriormente associados ao EIS. 

O sistema de Business Intelligence, conhecido como inteligência corporativa, trata-se 

de um conjunto de ferramentas e aplicativos que oferece aos tomadores de decisão a 

possibilidade de organizar, analisar, distribuir e agir, ajudando a organização a tomar decisões 

melhores e mais dinâmicas. As ferramentas avançadas de inteligência corporativa fornecem 

uma visão completa do negócio e ajudam a distribuição uniforme dos dados entre os usuários, 

e entre as principais ferramentas de Business Intelligence, estão os softwares para consulta e 

relatórios de banco de dados, as ferramentas para análise multidimensional e de mineração de 

dados. O objetivo principal é transformar grandes quantidades de dados em informações de 

qualidade para a tomada de decisões, gerando então, resultados diretos para a organização. 

Esse tipo de ferramenta permite o cruzamento de dados, descoberta de novos padrões de 

relacionamento e detalhes úteis para orientar a tomada de decisão, além de visualizar 

informações em vários cenários e analisar os principais indicadores de desempenho 

empresarial, características que são as principais aliadas para a tomada de decisões de uma 

empresa e necessárias para um bom gerenciamento da organização (LAUDON; LAUDON, 

2011). 

A expressão Business Intelligence foi desenvolvida por uma consultoria da área de 

tecnologia da informação, denominada Gartner Group, essa expressão pode ser traduzida 

como inteligência corporativa, a qual corresponde a um grupo de metodologias de gestão, 

implementadas com a utilização de ferramentas de software, com o objetivo de proporcionar 

ganhos nos processos decisórios gerenciais e da alta administração nas empresas, seu suporte 

está na capacidade analítica desses softwares em extrair, armazenar, analisar e transformar 

grandes volumes de dados em conhecimento, reunindo em um só lugar, de forma tempestiva e 

consistente, todas as informações necessárias à tomada de decisão, possibilitando a geração de 

vantagens competitivas. Esses sistemas prometem suprir as necessidades dos administradores 

em acessar informações analíticas, fazer projeções, planejar e monitorar o desempenho 
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corporativo e a implementação e execução da estratégia em único ambiente (BATISTA, 

2006). 

O processo de implantação do sistema de Business Intelligence se inicia em uma 

empresa por eventos de mercado ou da concorrência, dentre os fatores desencadeadores da 

identificação inicial da necessidade desse processo podem surgir em virtude da perda de fatias 

de mercado, da redução dos lucros, dos movimentos de concorrência ou de qualquer evento 

que tenha efeito negativo sobre a empresa. Esses fatores fazem com que os gestores passem a 

enxergar que estão precisando de melhores informações sobre o seu negócio (MILLER, 

2002). 

Por Business Intelligence (BI) entende-se a capacidade de cruzar, analisar e gerenciar 

dados e de como isso pode ser usado em favor do crescimento do negócio. Os dados obtidos 

pelo BI são os instrumentos utilizados pelo Business Performance Management (BPM) para 

aumentar o controle sobre as operações, transparência e eficácia nas decisões táticas e 

operacionais (IDG NOW, 2010). 

As Companhias de software com participação ativa nas áreas de armazenagem de 

dados e/ou datamining usam seguidamente o termo Inteligência Corporativa ou Business 

Intelligence. O BI se concentra em acessar, a analisar e desenvolver interpretações a partir de 

informações colhidas internamente em arquivos estruturados de dados. Ferramentas analíticas 

sofisticadas, como redes neurais, modelagem de previsão, links de análises, visualização e 

árvores de decisão possibilitam as pessoas sem formação técnica pesquisar padrões e 

relacionamentos anteriormente ignorados entre os dados. A utilização de dataminig, que na 

realidade é um programa que aplica princípios de garimpagem de dados, isto é efetua 

múltiplas relações entre as informações contidas no banco de dados da empresa (HOHHOF, 

2002). 

A utilização do sistema de BI também pode auxiliar no trabalho de previsão de 

vendas, embora os métodos tradicionais de previsão de vendas tem sido eficazes, ainda 

possuem deficiências (KUO; COHEN, 1998). A utilização do sistema de inteligência artificial 

tem maior flexibilidade e pode ser usado para estimar a relação não linear dos dados, sem os 

limites dos modelos tradicionais da cada série, tecnologias inteligentes utilizam múltiplos 

critérios para as previsões, tais como redes neurais, raciocínio baseado em casos dentre outras 

ferramentas computacionais (CHANG; LIU; LAI, 2008). 
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3.5 A Interação do Orçamento de Vendas com o Sistema de Informação 

Uma vez elaborado o orçamento de vendas, a integração com o sistema de informação 

é altamente recomendada, pois, desta forma, o sistema de inteligência corporativa será capaz 

de compilar e comparar os dados reais com os valores orçados, transformando-os em 

informações relevantes ao gestor, consoante Seley e Holloway (2009) descrevem que as 

informações melhoram os resultados e a produtividade das vendas. 

A combinação dos resultados obtidos com as vendas associados aos valores do 

orçamento da empresa, utilizando-se de sistemas capazes de capturar, armazenar, recuperar, 

distribuir e preservar o conhecimento de modo a auxiliar os gestores na tomada de decisões 

empresariais (LAUDON; LAUDON, 2011). 

Os sistemas de Business Intelligence são capazes de fornecerem informações 

atualizadas e combinadas aos tomadores de decisão, informações essas que estão de acordo 

com a qualidade dos dados disponíveis, e que contam com a habilidade e a capacidade de seus 

gestores para acessá-los e analisá-los. O sucesso de um gestor pode ser medido pela qualidade 

e quantidade de suas decisões acertadas, que vão depender de seu desempenho no acesso e 

análise dessas informações (SIERRA; RODRIGUES, 2011). 

Preparados com respostas, frente à combinação dos dados de vendas com os valores 

orçados, os executivos podem analisar se os negócios caminham em linha, ou não, com os 

objetivos da empresa. Essas informações também auxiliam aos gestores de vendas a 

direcionar cada um dos membros de sua equipe com base em suas forças e fraquezas. Assim é 

importante também que os gestores dos sistemas possam ouvir o que os profissionais 

necessitam e qual a utilidade destas informações de forma a atendê-los da melhor maneira 

possível, devendo ainda estabelecer quando e como cada informação será disponibilizada e 

quem receberá o que, independentemente das posturas de cada organização a definição de 

quem recebe o quê na empresa é importante para o próprio auto gerenciamento das operações. 

Assim a velocidade na comunicação vem colaborar com os profissionais envolvidos no 

processo de gestão e a consistência em sua disponibilidade é necessária para a credibilidade 

dos instrumentos gerenciais (FREZATTI, 2000). 

Com o advento da evolução dos serviços de comunicação móvel, aliada a entrada no 

mercado da Apple, reconhecida empresa pela inovação e design, foi acelerado o lançamento 

de produtos com novos recursos tecnológicos nos celulares, que estendeu suas possibilidades 

para além da comunicação por voz, sendo que inicialmente, na forma de mensagens de texto 

SMS (Short Messaging Service), que pode ser traduzido por Serviço de Mensagens Curtas, e 
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desde os anos 2000, com o acesso à Internet móvel propiciado a partir de uma nova geração 

de celulares, chamados de smartphones (telefones inteligentes). Com eles, foi possível 

consultar e-mails, sites da Internet e o recebimento de MMS (Multimidia Messaging Service), 

que também pode ser traduzido por Serviço de Mensagens Multimídia, dentre muitos outros 

recursos tecnológicos (SATO, 2011). 

É comum aos sistemas de BI a confecção e envio de relatórios informativos 

utilizando-se da tecnologia de internet e dos novos recursos de celulares sendo que um dos 

modelos desses relatórios são os painéis digitais, que combinam gráficos e diagramas de fácil 

visualização e interpretação, esses painéis estão se tornando uma ferramenta cada vez mais 

popular para os gestores tomadores de decisão (LAUDON; LAUDON, 2011). 

Segundo Eckerson (2010), o que as empresas necessitam são painéis digitais que 

traduzam as estratégias das organizações em iniciativas, objetivos métricos e tarefas 

personalizadas para cada grupo ou profissional na empresa, pois fornecem informações 

oportunas que permitem aos usuários melhorar suas decisões, otimizar os processos e planos, 

além de possibilitarem aos usuários a trabalhar de forma proativa. O painel digital de 

desempenho permite aos gestores medir, monitorar e gerenciar as principais atividades e 

processos necessários para atingir seus objetivos. 

 

 

3.6 Os Fatores Críticos de Sucesso 

A primeira meta dos sistemas de informação gerencial é fornecer aos gestores acesso 

fácil e rápido a informação sobre os fatores críticos de sucesso da empresa, ou seja, os fatores-

chave decisivos para a consecução dos objetivos estratégicos de uma organização (O’BRIEN, 

2004). 

Rockart (1979) define que os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) para maioria dos 

negócios são apenas alguns pontos-chave, e se as áreas responsáveis por eles conseguirem um 

desempenho satisfatório nesses pontos poderão assegurar um desempenho positivo para a 

empresa como um todo.  Entende-se por pontos-chave detalhes específicos do negócio, como 

por exemplo: o desenvolvimento de novos produtos, a rede de distribuição, o trabalho pós-

venda, o atendimento aos consumidores, e assim por diante. E se os resultados nestes pontos-

chave não forem adequados, apesar de todos os esforços feitos pelos gestores, os resultados 

serão menores do que aqueles planejados. 
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Santiago Jr. (2004) afirma que FCS são o destaque de um processo para facilitar a 

definição dos principais pontos de relevância em cada atividade, excluindo os desejos 

pessoais dos envolvidos, essa metodologia foca a solução no problema real definido sem 

sofrer a influência de outros problemas reais ou imaginários que não são relevantes no 

momento. Destacam-se dois tipos de FCS: 

 Os Diretos são aqueles que diretamente interagem com a meta envolvida; e 

 Os Indiretos são aqueles que podem afetar a meta de forma indireta. 

 

O impacto no lucro de uma atividade é usualmente o mais significante elemento na 

identificação dos FCS. É comum encontrar os FCS nas áreas mais importantes de negócios, 

por exemplo: para uma rede de atacado muitos fatores podem influenciar no desempenho 

global do negócio que pode ser o nível de estoque, o nível de vendas ou as atividades de 

promoção e propaganda (LIEDECKER; BRUNO, 1984). Dessa forma o Business Intelligence 

tem a função de colaborar na identificação, análise e controle das informações ligadas aos 

pontos chaves definidos pelos gestores, além de auxiliá-los a identificação de novos pontos-

chave que a princípio não são percebidos. 

Neste capítulo, foram apresentados os conceitos de conhecimento organizacional, 

gestão do conhecimento, e inteligência competitiva, que é fruto da informação bem analisada 

e colocada à pessoa certa no momento oportuno. A interação do orçamento de vendas no 

sistema de informação faz parte do processo de gestão e disseminação do conhecimento e 

pode ser considerado como um dos pontos-chave que devem ser analisados e controlados para 

que se verifique a melhoria da gestão.  

Como conclusão deste capítulo destacam-se no quadro 8 algumas categorias para 

análise de como o Business Intelligence pode melhorar a gestão do orçamento de vendas da 

empresa: 
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Quadro 8 – Fatores do Business Intelligence que Influenciam na Gestão do Orçamento de 

Vendas 

VARIÁVEIS DE 

ANÁLISE 

FATOR DEFINIDO PELO 

CONCEITO 

AUTOR/FONTE 

A frequência no 

recebimento e utilização 

das informações. 

O aumento na velocidade de 

informações nos processos de 

negócios. 

KAHANER (1996); FREZATTI (2000); 

O’BRIEN (2004); LAUDON; LAUDON 

(2011); SATO (2011). 

O processo decisório. Proporcionar a informação e 

conhecimento à pessoa certa no 

momento oportuno. 

TYSON (1998); BARCLAY; KAYE 

(2002); MILLER (2002); SANDMAN 

(2002); SANTIAGO JR. (2004). 

A gestão do 

conhecimento. 

Registrar as ações e os resultados 

obtidos para compartilhar 

experiências, com a finalidade de 

gerar conhecimento. 

NONAKA; TAKEUCHI, (1997); 

DAVENPORT; PRUSAK, (2003); 

SANTIAGO JR., (2004); SILVA, 

(2004). 

A gestão do orçamento de 

vendas com o Business 

Intelligence na Barilla. 

Gerenciamento do conhecimento e 

fatores críticos de sucesso: 

estabelecer correlações entre os 

fatores de maior relevância.  

LIEDECKER; BRUNO (1984); 

SANTIAGO JR. (2004); BATISTA 

(2006); IDG NOW (2010). 

A gestão do orçamento de 

vendas com o Business 

Intelligence na Barilla. 

A importância do Business 

Intelligence, como ferramenta para 

preparação de informações e 

relatórios mais frequentes. 

COHEN (1998); HOHHOF (2002); 

MILLER (2002); BATISTA (2004); 

KUO; CHANG; LIU; LAI (2008); 

ICKERSON (2010); LAUDON; 

LAUDON, (2011). 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No próximo capítulo será estudado o caso Barilla e a análise da gestão do orçamento 

de vendas com a utilização do Business Intelligence. 
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CAPÍTULO 4 – O CASO BARILLA 

Com o objetivo de alcançar o objetivo proposto nesta dissertação optou-se pelo estudo 

de caso para sustentar a análise da gestão do orçamento de vendas com a utilização do 

Business Intelligence. Nos capítulos 1, 2 e 3 foram estudadas as teorias relativas a gestão de 

vendas, os sistemas de informação gerencial e do Business Intelligence aplicado ao orçamento 

de vendas. Neste capítulo serão apresentados, de acordo com o protocolo de pesquisa, o 

histórico da empresa bem como sua estrutura, a partir de informações coletadas por meio de 

documentos, textos e dados obtidos junto à empresa, associações e institutos ligados a 

atividade na qual a empresa atua, a implementação do orçamento integrado ao sistema de 

Business Intelligence na Barilla e dos dados primários fornecidos nas entrevistas realizadas 

com os gestores de vendas combinadas com dados secundários apresentados nos capítulos 

anteriores. 

 

 

4.1 A Barilla: Aspectos Históricos 

A BARILLA foi fundada em 1877 na cidade de Parma, na região da Emília romana na 

Itália, por Pietro Barilla, como uma modesta loja que vendia e fabricava artesanalmente pães e 

macarrão. Nesta época eram produzidos cerca de 50 quilos de macarrão por dia, que 

continham trigo duro e ovos em sua composição, e em razão desta combinação, a tradicional 

cor amarela logo se tornou uma das assinaturas da empresa. 

O denominado macarrão de “trigo duro” (Triticum durum) possui alto teor proteico, e 

tem como característica a difícil redução do grão em farinha, e é utilizado largamente na 

produção da semolina especial para macarrão, devido à coloração única (pigmentos 

amarelos), sabor, aroma e qualidade de cozimento (LÉON; ROSELL, 2007). 

O sucesso do macarrão BARILLA cresceu, mas somente a partir de 1987 a marca 

começou sua internacionalização através de campanhas publicitárias com pessoas famosas 

como os atores Gérard Depardieu e Paul Newman, a atriz Cindy Crawford, os tenistas Steffi 

Graf e Stefan Edberg, o esquiador Alberto Tomba, e o tenor Placido Domingo, que 

promoviam seus produtos pela Europa. 

Durante a década de 90 a empresa, já sob o comando da quarta geração da família, a 

empresa adquiriu diversas fábricas de macarrão pela Europa, aumentado seus negócios. 

Em 1996 a BARILLA começa a exportar seus principais cortes de macarrão, o 

Spaghetti e Fettucine para os Estados Unidos e ao final desta década, os esforços de 
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internacionalização da marca, já podiam ser sentidos, com os produtos BARILLA vendidos 

nos Estados Unidos, Japão, Austrália, México, Turquia, França, Áustria, Alemanha, Suécia, 

Suíça e Grécia. 

Em 1995, devido à importância do Brasil no cenário mundial como um dos maiores 

produtores de massas alimentícias, aliada a sua abertura econômica, que se iniciou no início 

dos anos 90, fez com que a Barilla Alimentare iniciasse suas atividades no Brasil com uma 

joint venture com a empresa Santista Alimentos, empresa essa que passou a produzir e 

distribuir o macarrão com a marca Barilla. Porém, essa associação entre a Santista Alimentos 

e o grupo italiano Barilla Alimentare não perdurou por muito tempo e se encerrou ao final de 

1997. Em Novembro desse mesmo ano, a Barilla Alimentare, matriz italiana, efetuou o 

registro de constituição da subsidiária brasileira na junta comercial de São Paulo, essa nova 

empresa denominou-se Barilla do Brasil Ltda, com o objetivo da importação e distribuição de 

alimentos. 

A subsidiária brasileira da Barilla, por não possuir unidade produtiva no Brasil, 

importa tudo o que vende no território nacional, desde o princípio de sua operação até a data 

de conclusão deste trabalho, sendo que suas importações são procedentes das fábricas do 

grupo Barilla localizadas na Itália. O principal produto comercializado pela Barilla no Brasil é 

o seu macarrão de grano duro, apesar da empresa também importar outros tipos de produtos, 

tais como molhos a base de tomate e biscoitos. 

Em 2011 o Brasil ocupava a posição de terceiro maior produtor de massas alimentícias 

do mundo, atrás apenas da Itália e dos Estados Unidos, com um volume anual de 1,3 milhão 

de toneladas, apesar de ocupar tal posição como produtor, o país ocupava apenas, neste 

mesmo ano, o 19º lugar como país em consumo anual per capita de macarrão no mundo com 

6,4 kg por habitante (IPO, 2012). Apesar da grande produção de massas alimentícias no 

Brasil, o mercado de macarrão de grano duro brasileiro é ainda pequeno em virtude da falta da 

principal matéria prima para sua produção o “trigo duro” que não é produzido nesse mercado 

em razão das condições de clima e solo brasileiro, e do difícil processo de moagem deste grão 

(BARILLA, 2011). Assim o macarrão de trigo duro geralmente é importado, e aqueles 

produzidos no país necessitam recorrer à importação da farinha de trigo duro. Desta forma o 

resultado é que tanto o macarrão importado quanto o nacional acabam tendo um preço muito 

semelhante quando se trata do macarrão de trigo duro (ABIMA, 2012). 
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4.2 A Estrutura Organizacional da Barilla 

Quando em 1997, a Barilla do Brasil inaugurou seu escritório comercial e 

administrativo na cidade de São Paulo, contava apenas com um gerente nacional de vendas, 

uma diretora de marketing e uma pequena equipe de consultores terceirizados. Ao final de 

Março de 1998 contava com uma equipe de 12 profissionais, representados na figura 2, porém 

devido a esta estrutura os serviços fiscais, contábeis e administrativos eram designados a um 

prestador de serviços externo. 

 

 

   Figura 2 – Organograma Barilla 

    Fonte: Adaptado pelo autor 

 

 

4.3 A Estrutura da Distribuição dos Produtos 

De Novembro de 1997 a Março de 1998 a empresa nomeou sua equipe de 

distribuidores nas cidades de São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro e Minas 

Gerais, sendo que o objetivo da empresa era a importação e a distribuição indireta de uma 

linha de 29 itens, dentre eles, o macarrão de trigo duro em diversos tipos de cortes e tamanhos 

e sua linha de molhos destinados basicamente para as regiões sul e sudeste. 

Neste mesmo período os primeiros containers recebidos da Itália foram nacionalizados 

e imediatamente revendidos a rede nomeada de distribuidores Barilla adotando um sistema de 

distribuição indireta, definido por Costa e Crescitelli (2007). 

A rede de distribuição nomeada era responsável pelo recebimento, armazenamento, 

distribuição, venda e suporte a vendas para as lojas e para as redes de hipermercados. 
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4.4 A Expansão Estratégica da Barilla 

Como parte de seu planejamento estratégico, em 1999, a Barilla continuou expandindo 

com a criação, em locais estratégicos próximos a seus distribuidores de centros de distribuição 

nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e do Paraná a fim de atender diretamente 

seus principais clientes nestas regiões. Assim a empresa poderia efetuar suas vendas 

diretamente as grandes redes nacionais de hipermercados e as importantes redes de 

supermercados regionais, deixando para os distribuidores o atendimento aos demais clientes. 

Esse sistema gerava benefícios tanto à empresa quanto aos distribuidores. Para a empresa, na 

medida em que as vendas não mais se concentravam somente em sua rede de distribuidores, o 

risco de crédito diluía. Os distribuidores se favoreciam com a redução do volume de capital de 

giro destinado à compra de mercadorias para estoques, já que poderiam ter acesso rápido aos 

produtos, possibilitando a manutenção de um baixo nível de estoques. 

Também como parte de seu plano de expansão, no ano de 2001 a empresa nomeia um 

distribuidor, com sede em Fortaleza, para poder atender aos clientes na região nordeste. Em 

2002 a empresa inaugura um centro de distribuição na cidade de Contagem no estado de 

Minas Gerais, e em 2005 um novo centro de distribuição na região do Distrito Federal é 

inaugurado. 

A partir da criação dos centros de distribuição, as mercadorias que antes eram 

faturadas aos distribuidores, passam a ser estocadas em seus próprios centros de distribuição 

até o momento da venda. A gestão desses centros de distribuição conta com a administração e 

controle dos próprios distribuidores que passam a prestar serviços de manuseio da carga, 

recebimento, faturamento de pedidos, além da entrega dos pedidos aos clientes. 

 

 

4.5 A Reestruturação de Vendas da Barilla 

Para a supervisão, controle e gerenciamento das vendas formam nomeados gerentes e 

supervisores/coordenadores responsáveis por área geográfica e um dos gerentes responsável 

pelas contas das redes nacionais de hipermercados. Sendo que todos os gerentes se 

reportavam ao diretor geral e os supervisores se reportavam ao gerente regional de cada área. 

No quadro 9 se encontra a divisão das áreas de gestão de cada gerente e do 

supervisor/coordenador, criada em 2004 e mantida até a data de realização deste trabalho: 
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Quadro 9 – Função x Área Gerenciada 

Estrutura Organizacional Área Gerenciada 

Gerente Regional Região Sul 

Gerente Regional  Minas Gerais/ Rio de Janeiro/ Goiás / 

Distrito Federal/ Mato Grosso / Espirito 

Santo 

Gerente Regional São Paulo 

Gerente das Contas de Redes Nacionais Nacional 

Supervisor Regional de Vendas São Paulo 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

4.6 A Implementação do Business Intelligence na Barilla 

No final de 2004, com o objetivo de obter melhores resultados, a empresa estuda a 

implementação de um sistema de Business Intelligence, esperando com isso maior velocidade 

no fluxo das informações e rapidez no processo decisório (Batista, 2004). 

No início de 2005, a empresa implementa o sistema de BI, responsável pela integração 

das informações em um único local de fácil acesso a todos os gestores. O que condiz com o 

conceito de Spender (2001), na qual os gestores investem em tecnologia da informação para 

alavancar as habilidades das pessoas que trabalham na empresa. Dessa forma o sistema de 

ERP e todos os departamentos da empresa alimentam o sistema com informações, em 

períodos regulares de tempo, tornando-as disponíveis a todos os gestores. Os membros da 

administração reconhecem que as informações disponibilizadas aos gestores têm forte 

influência sobre as decisões administrativas de cada um deles, e que isso influência no 

desempenho da empresa (CERTO, 2003). 

O BI implementado pela Barilla permite a cada gestor organizar as informações, de tal 

forma que ele obtenha a informação desejada naquele momento em que a análise está sendo 

executada. Essas informações tem forte influência sobre suas decisões e podem, no conjunto, 

determinar o eventual sucesso ou fracasso do gestor, desta forma torna-se fundamental o 

processo que converte as informações recebidas em ações através da tomada de decisões 

(CERTO, 2003). 
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4.7 A Estrutura dos Módulos do Business Intelligence na Barilla 

O sistema é subdivido em níveis, e em seu primeiro nível as informações estão 

distribuídas em módulos relativas a cada área da empresa. Dentre as informações 

disponibilizadas aos gestores, em seu primeiro nível estão as seguintes áreas: Finanças, 

Vendas, Recursos Humanos, Indicadores de Desempenho, Informações Competitivas de 

Mercado, Compras, Custos, Desempenho de Distribuidores, Estoques, Serviço de 

Atendimento ao Consumidor, Transportes e Marketing, que estão representados na figura 3. 

 

 

Figura 3 – Informações Disponibilizadas pelo Sistema em Primeiro Nível 

Fonte: Adaptado pelo autor 

 

Na figura 4 estão representadas as informações do módulo de Finanças que são: 

Orçamento de Vendas, Cruzamento de informações de mercado com Faturamento, 

Comparativo das Vendas com Orçamento, Análise de Inadimplência, Análise de Pagamentos, 

Fluxo de Caixa, Limite de Crédito, Planejamento Financeiro, Análise Contábil, 

Investimentos, Relacionamento com Bancos e Análise de Recebimento: 
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Figura 4 – Informações no Módulo de Finanças 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Na figura 5 estão representadas a informações do módulo de Vendas que são: Análise 

de Cenários de Vendas, Identificação de Fatores Críticos de Vendas, Acompanhamento 

dinâmico das metas de Vendas, Análise de Quadrantes, Análise de Ofertas e Promoções, 

Análise de Desempenho de Vendas, Análise de Temporadas.  
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Figura 5 – Informações no Módulo de Vendas 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Dentro desses módulos, estão às informações específicas de cada área distribuídas em 

tópicos. Como o foco deste trabalho consiste em analisar se a gestão do orçamento de vendas 

com a utilização do Business Intelligence gera melhorias na gestão de vendas, verificou-se 

que esse sistema possibilita aos gestores cruzarem informações relativas à área de Finanças, 

no que diz respeito ao orçamento de vendas e o comparativo de vendas com o orçamento, e na 

área de vendas no que diz respeito ao acompanhamento de metas e na análise de desempenho 

de vendas. 

É com base nestes módulos que serão gerados os relatórios automáticos e a 

possibilidade de análises detalhadas do orçamento e dos valores realizados. 

 

 

4.8 A Arquitetura do Business Intelligence da Barilla 

 

O sistema de arquitetura do Business Intelligence é composto de variáveis, valores e 

períodos. As variáveis são os dados alfanuméricos que são definidos para o agrupamento na 

somatória de valores, nos campos de variáveis estão às informações, como por exemplo, de 

razão social, CEP, UF (unidade da federação), grupo econômico (nos casos em que diversas 
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empresas, com diferentes razões sociais, mas que fazem parte de um mesmo grupo), tipo de 

produto, código de produto, dentre muitas outras. 

Os valores são relativos à quantificação dos dados armazenados de acordo com o tipo 

de variável escolhida, como por exemplo: valor da venda, desconto concedido, volume 

vendido, impostos, dentre muitos outros. O período se refere a cronologia temporal das 

informações. Desta forma quando o gestor escolhe uma variável do tipo razão social, todos os 

valores selecionados estarão totalizados por este tipo de variável, ou seja, será possível 

analisar, como por exemplo, o volume vendido a cada uma das empresas listadas dentro de 

um período de tempo pré-estabelecido.  

A figura 6 exemplifica o processo, que combinam as variáveis “Estado (UF)”, com os 

“Clientes” que atuam nesse “Estado (UF)”. Os valores demonstram, neste caso, a totalização 

dos volumes de vendas e dos valores de faturamento orçados para esse cliente dentro do 

“Estado (UF)” selecionado, além dos volumes de vendas e dos valores de faturamento 

realizados, tudo isso dentro de um determinado período de tempo estabelecido. 

 

 

Figura 6 – Informações em Nível  

Fonte: Elaborada pelo autor 
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A variável chamada “período” está sempre disponível para análise. Assim dada à 

seleção efetuada pelo gestor os resultados são apresentados em tela dentro do período 

selecionado. Desse modo, o sistema de informações gerenciais transformam os dados em 

informações que são utilizadas pelos gestores em suas estruturas decisórias o que proporciona 

a sustentação administrativa para otimizar os resultados esperados (OLIVEIRA, 2001).   

 

 

4.9 As Fontes de Informações 

As informações disponibilizadas nestes módulos são em sua maioria provenientes do 

sistema ERP e carregadas em períodos regulares de tempo, como por exemplo, as vendas 

realizadas são carregadas no sistema duas vezes ao dia. Em consonância ao fato Batista 

(2004) diz que as empresas se utilizam de ERP que funciona como uma arquitetura do sistema 

de informação, facilitando o fluxo destas informações entre todas as atividades da empresa 

proporcionando uma forte integração nos processos de negócios. 

As demais informações que compõem o sistema são alimentadas por informações 

externas, tal como sua participação de mercado, e de informações internas qualitativas 

departamentais que não estão registradas no sistema ERP, como por exemplo: dados relativos 

a ligações recebidas de consumidores. Os canais de informação são de suma importância para 

a obtenção das informações desejadas, pois estabelecem a fonte de onde a informação pode 

ser extraída (BATISTA, 2004).  

 

 

4.10 O Orçamento de Vendas da Barilla 

Na metodologia da empresa a previsão de vendas combina dados históricos, dados 

estatísticos de mercado e opiniões da administração e dos gestores de vendas, prática esta que 

vai ao encontro dos conceitos de Sanvicente e Santos (1994), Penteado Filho (1976) e 

Horngren, Sundem e Stratton (2008).   

A definição do orçamento anual de vendas, decomposto mensalmente, é fruto da 

combinação dos resultados obtidos nessa metodologia, em sendo o orçamento de vendas um 

plano de curto prazo, que geralmente compreende um período de um ou dois anos, e que 

fornece roteiros para dirigir, coordenar e controlar as ações dos gestores na consecução de 

seus objetivos (GITMAN, 1997). 
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4.11 A Gestão do Orçamento de Vendas com a Utilização do Business Intelligence da 

Barilla 

Com o objetivo de facilitar a compreensão das informações obtidas e proceder à 

organização da análise, observa-se o roteiro para coleta de dados conforme exposto no quadro 

2 (pág. 18). Com base nas observações e nos dados coletados nas entrevistas estes são 

comparados com o referencial teórico e em conformidade com o protocolo de estudo de caso. 

Foram realizadas seis entrevistas focais com pessoas chave para analisar a 

aplicabilidade do sistema de informação integrada na gestão do orçamento de vendas na 

empresa Barilla e suas relações com o comportamento dos gestores da empresa após o 

recebimento das informações providas pelo sistema, verificando se essas informações geram 

melhorias na gestão de vendas. Os gestores entrevistados ocupavam as seguintes posições na 

empresa: um diretor, quatro gerentes e um supervisor/coordenador. 

Três dos gerentes são responsáveis por áreas geográficas: o primeiro é responsável 

pela região Sul, além de parte da região Centro-Oeste; o segundo, pelo estado de São Paulo; e 

o terceiro pelo restante da região Sudeste, além da outra parte da região Centro-Oeste. As 

regiões Norte e Nordeste são dirigidas por um distribuidor, que trabalha sob a gestão direta do 

Diretor. O quarto gerente é responsável pela gestão, coordenação e controle de todas as contas 

de redes nacionais de hipermercados, tais como Carrefour, Cia. Brasileira de Distribuição, 

Wal Mart, entre outros. O supervisor/coordenador entrevistado é responsável por clientes de 

importância estratégica na Grande São Paulo. 

Com exceção do coordenador e do gerente da região Sul, todos os demais faziam parte 

da organização antes da implantação e da aplicabilidade do sistema de informação integrada 

na gestão do orçamento de vendas; dessa forma, 67% dos gestores, faziam parte da 

organização antes da aplicabilidade do sistema, o que representa 80% entre os que detêm 

cargo de gerencia ou diretoria, sendo que as entrevistas foram realizadas no período de 15 a 

30 de Novembro de 2010. 
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4.11.1 A Integração das Informações de Vendas com o Orçamento 

O orçamento de vendas incorpora os planos da empresa combinadas com as 

informações do mercado concorrencial, o que apoiará os gestores em suas funções de 

planejamento e controle além de permitir que o passado seja reanalisado e o futuro projetado, 

o que condiz com o os conceitos de Penteado Filho (1976), Sanvicente e Santos (1994), 

Gitman (1977), Faulkner (2000), Frezatti (2000), Brighan, Gapenski e Ehrhardt (2001), Kuo 

(2001), Hoji (2004) e Horngren, Sunden e Stratton (2008). 

O sistema de Business Intelligence da Barilla também possibilita a inserção dos dados 

do orçamento de vendas, e a consequente combinação com os dados provenientes do sistema 

de ERP e das informações internas de diversos departamentos, o que condiz com os conceitos 

de um sistema de informação integrado de Hohhof (2002) e Batista (2004). A análise, fruto da 

combinação dos dados do orçamento com os valores de vendas realizados, se encontra no 

módulo de Finanças sob o rótulo de Comparativo das Vendas com Orçamento. 

De acordo com as entrevistas realizadas ficou evidenciado que todos os gestores de 

vendas da Barilla trabalham com objetivos mensais orçados a cumprir, ou seja, têm objetivos 

pré-definidos, através de metas de vendas. 

A combinação de análises e informações extraídas do sistema irão suportar as decisões 

de cada gestor, num processo ativo e passivo. No processo ativo o gestor vai ao sistema 

buscar conhecimento sobre determinado assunto, no processo passivo o sistema envia 

diariamente a todos os gestores, através de e-mails e mensagens a smartphones, gráficos do 

tipo velocímetro (exemplificado na figura 7 logo a seguir), no qual é possível, visualmente, 

observar o nível das vendas em comparação aos objetivos. Este procedimento condiz com os 

conceitos de sistema integrado com a rede de comunicação de O´Brien (2004), Bampi, Eberle 

e Barcellos (2008) e Laudon e Laudon (2011).  

O gráfico utilizado pelo sistema apresenta três cores básicas, vermelha, amarela e 

verde, e um ponteiro gradual sinalizador. A figura 7 também exemplifica um sistema de alerta 

utilizando um gráfico do tipo velocímetro. O ponteiro indicando a área vermelha do gráfico 

demonstra problemas entre o valor orçado e o valor realizado, o ponteiro na área amarela 

indica atenção, já o ponteiro na área verde indica que os resultados estão dentro do esperado. 

Nesta mesma figura o gráfico de vendas se inicia na posição vermelha, passa pela amarela até 

atingir a cor verde quando demonstra que os valores orçados foram alcançados. O gráfico de 

estoque possui uma área vermelha e amarela de um lado e do outro o verde se encontra no 

meio do gráfico indicado que é necessário um equilíbrio para que os valores do orçamento 



 81 

estejam dentro do previsto. O gráfico de custos se inicia no verde demonstrando que quanto 

menor o custo melhor o resultado para a empresa, passa para o amarelo e em seguida o 

vermelho que indica os valores estão acima dos planejados pela empresa. Dessa forma a rede 

de comunicação fica estabelecida entre as equipes de vendas integrando as informações e as 

disponibilizando a todos e em todo o lugar onde é necessária (BATISTA, 2004). 

 

 

 

Figura 7 – Indicador do Alcance de Meta 

Fonte: Adaptado pelo autor de Ploetz  Zeller (2012) 

 

As entrevistas também demonstraram que os gestores obtiveram o desempenho 

demonstrado no gráfico 1, quando comparado a meta orçada com o realizado nos últimos 12 

meses: 
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Gráfico 1 – Alcance de Metas nos Últimos 12 meses 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quatro gestores atingiram seus objetivos entre 7 e 9 meses considerando os últimos 12 

meses, e os outros dois conseguiram atingir entre 10 e 12 meses também nos últimos 12. 

 

 

4.11.2 A Frequência no Recebimento e Utilização das Informações 

A utilização do sistema de BI da Barilla possibilitou a empresa encaminhar 

diariamente informações sobre as vendas realizadas comparadas com as metas do orçamento a 

cada um dos gestores de forma a permitir que eles pudessem analisar a situação e entender o 

problema, o que condiz com o os conceitos de Anthony (1965), Kendall e Kendall (1991), 

Miller (2002), Batista (2004), Mintzberg (2009).  

De acordo com as entrevistas realizadas com os gestores constatou-se que dentre os 

que faziam parte da empresa antes da implantação do sistema integrado somente 50% (33% 

do total) destes tinham acesso a esse tipo de informações antes da implantação do sistema, 

conforme demonstrado na tabela 1. 
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Tabela 1 – Metas Mensais e o Acesso às Informações Antes da Implantação do Sistema 

Fazia parte da 

empresa antes da 

implantação do 

sistema integrado  

Valor 

Absoluto 

Valor 

Relativo 

Tinha acesso as 

informações 

disponibilizadas 

pelo sistema 

Valor 

Absoluto 

Valor 

Relativo 

Parcial 

Valor 

Relativo 

Total 

Sim 04 66,7% Sim 02 50% 33,3% 

   Não 02 50% 33,3% 

Não 02 33,3%    33,3% 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

As entrevistas também confirmaram que todos os gestores entrevistados consideraram 

que a frequência das informações aumentou após a aplicabilidade do sistema, pois passaram a 

recebê-las diariamente e de forma automática, o que vai ao encontro dos conceitos de 

aumento na velocidade de informações nos processos de negócios elaborados por Kahaner 

(1996), Frezatti (2000), O’Brien (2004), Sato (2011) e Laudon e Laudon (2011). 

 

 

4.11.3 O Processo Decisório 

O aumento na frequência com que as informações do orçamento de vendas 

combinados com os resultados de vendas que foram disponibilizadas aos gestores para a 

tomada de decisão tiveram sua importância demonstrada na tabela 2, com níveis graduais de 

importância (alta, média baixa ou nenhuma), sendo que 83,33% dos entrevistados 

consideraram que é alta a importância do aumento na frequência do recebimento das 

informações para a tomada de decisão, considerada média apenas pelo coordenador, o que 

representou 16,67% do total. Neste caso o coordenador responsável justificou sua resposta: 

ele considerou que a informação seria mais importante à gerência, pois poderia solicitar 

alterações em sua rotina de trabalho caso julgassem necessário. 
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Tabela 2 – Relevância das Informações nos Processos de Decisão 

Grau de Importância Valor Absoluto Valor Relativo 

Alta 05 83,33 

Média 01 16,67 

Baixa - - 

Nenhuma - - 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A frequência diária das informações permitiu aos gestores um acesso aos resultados 

das análises preparadas pelo Business Intelligence da Barilla em períodos relativamente curtos 

de tempo. E por poder contar com um sistema de informação gerencial que auxilia na tomada 

de decisão, condiz com as teorias de McGee e Prusak (1994), Martins (2000), Oliveira (2001), 

Certo (2003), Rezende (2005), Stair e Reynolds (2006), Davenport e Harri (2007) e Laudon e 

Laudon (2011).  

Durante as entrevistas os todos os gestores confirmaram que o sistema contribuiu para 

uma maior rapidez nas tomadas de decisões. Em sendo estas informações disponibilizadas aos 

gestores no nível tático, que têm, neste caso, a responsabilidade de alcançar as metas mensais 

de vendas e que se utilizam dessas informações para decisões no dia a dia do gerenciamento, 

condiz com as teorias de Freitas e Kladis (1995), Batista (2004) e O´Brien (2004). No caso da 

Barilla, cabe ressaltar que as informações são fornecidas diariamente a todos os gestores, 

desde o coordenador até o diretor. Fato esse que não condiz com a teoria de que o nível 

estratégico e operacional não deveriam receber informações relacionadas ao nível tático de 

maneira sistemática, conforme as teorias de O´Brien (2004), Freitas e Kladis (1995) e Batista 

(2004). 

E em sendo possível a identificação dos fatores críticos, definidos como clientes com 

vendas inferiores aos valores orçados, tornaram os planos de ação mais fáceis de serem 

elaborados na opinião de todos os gestores entrevistados. Gerenciar o conhecimento dos 

fatores críticos de sucesso, no caso da Barilla, identificar para os gestores os clientes com 

vendas inferiores aos valores orçados, também corresponde ao conceito teórico de Liedecker e 

Bruno (1984), Santiago  Jr. (2004) e Batista (2006). 
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4.11.4 A Identificação da Utilização das Redes de Comunicação 

Os gestores da Barilla classificaram nas entrevistas entre os meios de comunicação 

que mais se utilizam para repassarem as informações ou decidirem qual a melhor forma de 

abordar as informações recebidas através do sistema de Business Intelligence.  Em ordem de 

utilização encontram-se demonstradas na tabela 3 as ferramentas de comunicação que os 

gestores da Barilla, mais se utilizam: 

 

Tabela 3 – Ranking das Ferramentas mais Utilizadas 

Colocação Ferramenta Pontuação 

1 Email 93 

2 Telefone 86 

3 Visita Pessoal aos clientes 84 

4 Envio de Representantes 76 

5 Envio de mensagens por celular 70 

6 Outras 65 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Desta forma as primeiras três ferramentas de gestão mais utilizadas pelos gestores da 

Barilla são os e-mails, telefone e visita pessoal aos clientes, o que demonstra a importância da 

internet através do envio de e-mail, mas ainda os gestores não deixaram de dar importância ao 

contato por voz (telefone) e pessoal aos clientes, recolhendo informações em um fluxo 

contínuo que lhes permitirão obter a explicação para o fato ocorrido. O que vai ao encontro 

das teorias elaboradas por Davenport (2000), Gil (2001), Batista (2004) e Laudon e Laudon 

(2011). 

 

4.11.5 A Gestão do Orçamento de Vendas com o Business Intelligence  

 

A importância da ferramenta de Business Intelligence na preparação de informações e 

relatórios mais frequentes é muito relevante, e vai de encontro as teorias de Kuo e Cohen 

(1998), Hohhof (2002), Miller (2002), Batista (2004), Chang, Liu e Lai (2008), Eckerson 

(2010) e Laudon e Laudon (2011). Desta forma as informações provenientes do sistema de 

ERP são combinadas com o planejamento de vendas da empresa, e nessa combinação as 
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informações são processadas e enviadas aos gestores responsáveis em formato de relatórios 

com análises simples, visual e sintética o que lhes possibilita atuar diretamente sobre os 

problemas. 

No caso Barilla os gestores foram questionados quanto à suas opiniões sobre o sistema 

combinando informações de vendas com o orçamento e o seu respectivo desempenho na 

gestão de vendas. Verificou-se unanimidade nas respostas que confirmou esse efeito positivo. 

Os comentários sobre esta questão se encontram no quadro 10: 

 

Quadro 10 – Comentários dos Gestores sobre o Efeito Positivo do Sistema e o Desempenho 

na Gestão 

Cargo Comentários 

Gerente Expressão: “É possível apresentar aos clientes internos e externos com rapidez e qualidade 

os dados numéricos”. 

Gerente Expressão: “Com o acompanhamento diário das informações é possível traçar um plano de 

ação mais detalhado, fazendo alterações ou adaptações quando necessárias no decorrer do 

mês”. 

Gerente Expressão: “Com um relatório detalhado facilita a adoção de novas estratégias”. 

Gerente Expressão: “Como as informações são rápidas e seguras, conseguimos ter a real imagem do 

cenário de vendas”. 

Coordenador Expressão: “Com maior velocidade na informação, há mais velocidade no acompanhamento 

de propostas a clientes, e assim agilizar as negociações”. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Questionados sobre o nível de importância do recebimento das informações do sistema 

integrado antes do encerramento mensal orçado, com níveis de importância gradual (alta, 

média baixa ou nenhuma), todos consideraram a informação como sendo de alta importância. 

Os comentários dos gestores encontram-se no quadro 11. 
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Quadro 11 – Nível de Importância das Informações Antes do Encerramento do Período 

Orçado 

Cargo Nível de 

Importância 

Comentários 

Diretor Alta Expressão: “É importante para podermos entender melhor quais as 

barreiras e problemas que temos para atingir o orçamento e solucioná-

los a tempo”. 

Gerente Alta Expressão: “Correção de percurso onde os planos não estão indo bem, 

além da possibilidade de sinalizar aos clientes internos e externos sobre 

o desempenho”.  

Gerente Alta Expressão: “Para que tenhamos tempo hábil de efetuar as alterações 

necessárias e garantir o alcance das metas”. 

Gerente Alta Expressão: “Posso implementar novas estratégias para alcançar o 

objetivo proposto”. 

Gerente Alta Expressão: “Conseguimos detectar clientes ou áreas com baixo 

desempenho e buscar a correção antes do encerramento”. 

Coordenador Alta Expressão: “Existe a possibilidade de tomar ações corretivas ainda em 

tempo de atingir as metas”. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A possibilidade da informação antes do encerramento mensal foi considerada de alto 

valor para os gestores, pois em razão deste conhecimento os gestores podem tomar 

providências no sentido de alcançar seus objetivos. Os gestores confirmaram, durante as 

entrevistas, que as informações recebidas diariamente consolidadas geram a necessidade de 

informações adicionais, especialmente a comparação dos valores realizados por cliente com 

os valores do orçamento, assim acessaram o sistema para obtê-las. Podendo, de tal sorte, 

analisar os clientes cujo volume de vendas já foi atingido ou superado, assim como os clientes 

que ainda não conseguiram atingir os limites desejados. Os gestores consideram que aqueles 

clientes cujos objetivos ainda não tenham sido atingidos podem estar com problemas, quer 

sejam em razão de falha no controle de estoques, quer sejam em virtude da política de preços, 

ou ainda falta de atividades de marketing capazes de alavancar as vendas. Em sendo possível 

proporcionar a informação e o conhecimento para a pessoa certa e no momento oportuno 

facilitando a compreensão do problema, faz com que as ações tomadas sejam atos que se 

seguem, e fazem com que os objetivos, quando bem planejados, sejam atingidos, condizendo 

com as teorias de Tyson (1998), Barclay e Kaye (2002), Sandman (2002), Miller (2002) e 

Santiago Jr. (2004). 
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Também questionados sobre o nível de importância do recebimento das informações 

do sistema integrado após o encerramento mensal orçado, incluindo o grau de importância 

gradual (alta, média baixa ou nenhuma), consideraram a informação de média (16,67%) ou 

alta (83,33%) importância. Os comentários dos gestores se encontram descritos no quadro 12. 

 

Quadro 12 – Nível de Importância das Informações Após o Encerramento do Período Orçado 

Cargo Nível de 

Importância 

Comentários 

Diretor Alta Expressão: “Para podermos comparar o orçamento e verificarmos novas 

oportunidades, e aquelas que estão em andamento. Também para auxílio do 

planejamento do próximo período”. 

Gerente Alta Expressão: “Validação do que foi planejado e preparação dos planos 

futuros”. 

Gerente Alta Expressão: “Para avaliação do plano de ação traçado no mês que se encerra 

e definição das ações para o período que se inicia”. 

Gerente Alta Expressão: “Posso pesquisar informações referentes a períodos passados”. 

Gerente Alta Expressão: “Utilizo o sistema para efetuar pagamentos de promoções e 

comissões, já que consigo chegar na informação através do CNPJ dos 

clientes ou através das notas fiscais”. 

Coordenador Média Expressão: “Permite verificar inconsistências e localizar problemas, mas 

não se pode atuar para corrigi-los dentro do mesmo período”. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Apesar da Barilla consolidar as informações relativas ao negócio no sistema de BI, 

efetuando as combinações necessárias de forma a conseguir informações importantes, não se 

verificou durante as entrevistas e as observações realizadas que as ações executadas pelos 

seus gestores após o recebimento das informações automáticas efetuadas pelo sistema fossem 

registradas de maneira sistemática, de forma a possibilitar a geração de conhecimento sobre 

este aspecto. Desta forma o processo de gestão desse conhecimento não se confirma de acordo 

com as teorias de Nonaka e Takeuchi (1997), Davenport e Prusak (2003), Santiago Jr. (2004) 

e Silva (2004). 
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CONCLUSÕES DO ESTUDO DE CASO 

Como o objetivo proposto para este estudo do caso Barilla consiste em identificar 

fatores que geram melhorias na gestão do orçamento de vendas através da utilização Business 

Intelligence, tratou-se de analisar se o aumento na frequência com que a informação é 

disseminada gera melhorias, ou não, na gestão de vendas. Desta forma foram analisadas as 

abordagens teóricas que tratam do assunto combinadas com as entrevistas com os gestores, as 

observações, a coleta de dados específicos e os documentos fornecidos pela empresa para a 

comparação e análise dos resultados. 

A implementação do sistema de Business Intelligence na Barilla possibilitou a 

empresa combinar as informações relativas às vendas realizadas com o orçamento de vendas, 

gerando relatórios diários de alertas, de forma automática, permitindo também aos gestores 

consultarem detalhes sobre os resultados em módulos específicos, fazendo com que os 

gestores, comprometidos com suas metas, possam tomar decisões de maneira a tentar corrigir 

eventuais distorções nas vendas, para que os resultados projetados sejam atingidos. 

As abordagens teóricas relativas aos sistemas de informação indicam que a 

implantação de Business Intelligence gera melhoria no desempenho das organizações, o que 

também foi confirmado nas entrevistas com a opinião dos gestores da empresa. O resultado 

deste comprometimento dos gestores e seu desempenho também podem ser observados pelo 

número de meses em que as metas foram alcançadas, conforme exposto no gráfico 1 (pág. 

79). Assim, pode se concluir que as informações, ora analisadas e comparadas, 

disponibilizadas aos gestores de maneira sistemática e frequente dão o suporte necessário para 

que as decisões tomadas por eles corrijam as distorções, melhorando a gestão de vendas. 

Outro aspecto analisado, são as questões relacionadas ao objetivo geral neste estudo de 

caso. O fato de que a informação aos gestores com os resultados combinados com o 

orçamento, ainda dentro do período determinado pelo orçamento, faz com que eles efetuem 

mudanças no planejamento original para que se consiga obter o resultado projetado. Pois, em 

sendo os sistemas de Business Intelligence preparados para analisar grande quantidade de 

dados permite identificar as deficiências e as oportunidades. Com a integração do sistema 

com a internet, o sistema envia através de e-mails diários informações analisadas 

identificando problemas e servindo como suporte para a tomada de decisão de forma a 

corrigir as variações apontadas, modificando assim, o planejamento original de forma a 

alcançar os resultados projetados. 

Serão apresentadas, a seguir, as considerações finais desta dissertação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho, também procurou-se evidenciar aspectos da prática de gestão 

associada ao uso do Business Intelligence ligado ao orçamento de vendas. Apesar de o estudo 

apresentar limitações e estar restrito ao caso e ao período em questão, destaca-se a relevância 

ao fato de que foram inquiridos todos os gestores de vendas como também seu diretor geral.  

Considerando que a empresa possui uma equipe de gestores reduzida na área de 

vendas e que gerenciam a distribuição nacional, é razoável considerar uma maior dependência 

em relação aos fatores tecnológicos e uma dinâmica que permita verificar a construção de 

práticas de gestão bem definidas, que, por ora, são bem sucedidas considerando o número de 

meses em que as metas foram alcançadas. 

É também oportuno destacar que a ferramenta de BI melhorou a frequência da 

informação das vendas realizadas associadas ao orçamento de vendas, o que possibilitou aos 

gestores a buscar respostas quando o desempenho das vendas não foi como previsto. 

Outro fator importante no processo de envio de informações é a curiosidade humana 

de realizar descobertas, pois, ao acessar o sistema para detalhes das informações recebidas, 

surgirão outras indagações aos gestores, cujas respostas podem motivar decisões que 

possibilitem melhorias nos resultados das vendas. 

Com base na questão de pesquisa de que a gestão do orçamento de vendas com a 

utilização do business intelligence gera, ou não, melhorias na gestão de vendas, e no objetivo 

geral dessa dissertação de identificar fatores que possibilitam melhorias na gestão do 

orçamento de vendas através da utilização do Business Intelligence, foi possível por meio das 

diversas abordagens teóricas apresentadas, dentre elas a gestão de vendas, os diferentes tipos 

de sistema de informação, o processo decisório, a gestão do conhecimento e a integração do 

Business Intelligence com o orçamento, combinadas com as observações, os documentos 

fornecidos pela empresa e com as entrevistas realizadas com os gestores da Barilla, se 

constatou a melhoria na gestão do orçamento de vendas com a utilização do Business 

Intelligence e com isso a consequente melhoria na gestão de vendas.   

Com base nessa combinação dos resultados apresentados, ficou evidente que o 

aumento na frequência com que a informação é disseminada resulta em melhoria na gestão de 

vendas, e que a informação dos resultados de vendas combinados com o orçamento, ainda 

dentro do período determinado do orçamento, faz com que os gestores efetuem mudanças no 

planejamento original de forma a atingir os resultados projetados. 
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Assim, quando os resultados são disponibilizados antes do encerramento do período 

mensal, possibilitam aos gestores decidir de forma a corrigir o fluxo do negócio colocando-o 

de volta ao planejado. Já quando as informações são disponibilizadas somente depois do 

encerramento do período orçado, servem apenas como base histórica de planejamento ou para 

a revisão das atividades e desta forma não contribui para corrigir o fluxo dos negócios durante 

o mês. 

No entanto, em uma análise mais aprofundada em relação à gestão do orçamento de 

vendas com a utilização do Business Intelligence, sugere tratar-se de uma ferramenta com 

potencial em contribuir não só para a gestão do orçamento de vendas, mas também para o 

fornecimento de informações que aliadas ao conhecimento prévio, permitirão uma visão 

holística, de múltiplas perspectivas, sobre as diversas questões referentes à empresa, de forma 

a racionalizar e sistematizar a tomada de decisão, reduzindo riscos, antecipando-se a 

mudanças, e aumentando o desempenho da empresa. Assim, conclui-se que a grande maioria 

das empresas necessita de ferramentas capazes de contribuir para a gestão, ferramentas como 

Business Intelligence ajudam essa grande maioria a se manterem atualizadas, integrando e 

difundindo, forma satisfatória a grande quantidade de informações provenientes da era da 

globalização e do conhecimento. 

Cabe ressaltar que com base na teoria de gestão do conhecimento abordada, que 

recomenda o registro das decisões tomadas e seus respectivos resultados para se criar uma 

vantagem competitiva, gerando conhecimento. No caso Barilla não se constatou tal 

procedimento, tanto por meio das observações quanto por meio das entrevistas, o que indicou 

que o registro relativo as  decisões tomadas e seus resultados, após o recebimento das 

informações, não foram efetuados. Outro aspecto a ser ressaltado é o tipo de informação 

requerida pelos tomadores de decisão e está diretamente relacionada com o nível de tomada 

de decisão e o seu grau de estrutura nas situações que procuram resolver. Assim as 

informações diárias, devem ser dirigidas ao nível tático para análise e ações de curto prazo, 

porém, no caso Barilla constatou-se que essas informações também são disseminadas em 

todos os níveis, estratégico, tático e operacional, gerando um tipo de procedimento diferente 

das abordagens teóricas desenvolvidas e discutidas nesse trabalho, abrindo espaço para novos 

estudos na discussão deste tema.  

Conclui-se que o objetivo principal foi atingido ao apontar contribuições de se gerir o 

orçamento de vendas com a utilização do Business Intelligence concedendo melhorias na 

gestão de vendas. 
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Desta forma, este trabalho abre espaço para futuras pesquisas, teses e defesas 

relacionadas ao uso de novas ferramentas de TI, em especial o Business Intelligence como 

ferramenta estratégica dentro das organizações. 
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