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O que é Business Intelligence 
 
O termo em inglês Business Intelligence, também conhecido pela sigla BI, 
pode ser traduzido como Inteligência de Negócios ou Inteligência 
Empresarial. 
 
O BI não é um produto em si, ele diz respeito a vários processos e ações 
com o objetivo de permitir aos gestores melhores entendimentos sobre 
seus negócios. 
 
Os processos cobertos pelo BI vão desde a coleta, organização, análise, 
compartilhamento e monitoramento de informações que oferecem 
suporte a gestão de negócios. 
 
É um conjunto de técnicas e ferramentas para auxiliar na transformação de 
dados brutos em informações significativas e úteis a fim de analisar o 
negócio. 
 
As tecnologias de BI são capazes de suportar uma grande quantidade de 
dados estruturados ou não, para ajudar a identificar, desenvolver 
estratégias e até mesmo criar oportunidades de negócios. 
 
O objetivo do BI é permitir uma fácil interpretação do grande volume de 
dados que circulam pela empresa como um todo, pelo mercado em que ela 
atua ou até mesmo um departamento interno. Identificando novas 
oportunidades e implementando uma estratégia efetiva baseada nos 
dados, também pode promover negócios com vantagem competitiva e 
estabilidade a longo prazo. 
 
Tecnologias de BI também fornecem a visão do histórico das operações de 
negócios, assim como a visão atual e possíveis previsões. 
 
As funções e visões habituais do BI são: painéis com indicadores, gráficos e 
tabelas (dashboards), relatórios, processos de análise online, mineração de 
dados, processamento de eventos complexos, gerenciamento de 
desempenho dos negócios, benchmarking, mineração de texto, análises 
preditivas e prescritivas. 
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O BI pode ser usado para ajudar na decisão de uma grande variedade de 
negócios, variando do operacional ao estratégico: 
 
✓ Decisões de operações básicas incluem posição do produto e 

atribuição de preços, por exemplo. 
 

✓ Decisões de estratégia de negócios abrangem prioridades, objetivos 
e direções do mais amplo nível. 

 
Em muitos casos, o BI também se torna ainda mais efetivo quando 
combinado a dados procedentes do mercado em que uma empresa atua, 
dados externos somados aos dados de fontes internas da empresa, como 
dados financeiros ou operacionais, podem fornecer um cenário mais 
completo. Na realidade, criam uma “inteligência” que não poderia ser 
conhecida ou confirmada apenas pelo seu conjunto de dados isolados. 
 
Inteligência empresarial também pode ser definida como a atividade de 
análise de negócios aplicada a uma atividade econômica com o intuito de 
identificar forças / fraquezas e o monitoramento do andamento dos 
negócios como apoio aos gestores na antecipação de ameaças à 
organização e melhor aproveitamento das oportunidades de negócios. 
 
 

Para que criar um BI 
As empresas tipicamente estão envolvidas por uma enorme quantidade de 
informações espalhadas pelos seus departamentos. Cada processo de 
negócio está relacionado a centenas ou milhares de linhas de informações 
que retratam tudo que acontece na empresa. 
 
Em geral as empresas recolhem essas informações com a finalidade de 
avaliar o ambiente empresarial, algumas vezes complementando-as com 
pesquisas de marketing, industriais e de mercado, além de análises 
competitivas, podendo dessa maneira realizar o cruzamento e exploração 
das informações e desse modo extrair novas informações úteis de 
acompanhamento dos negócios e responder a questões específicas dentro 
da sua área de atuação. 
 
A análise das informações permite o desenvolvendo de percepções e 
entendimentos a seu respeito, isso garante aos gestores das empresas um 
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incremento no seu conhecimento e torna suas decisões mais pautadas em 
informações, auxiliando-os na tomada de decisões. 
 
Através do BI as organizações ganham inteligência e isso lhes confere 
vantagem competitiva para atuar em alguns mercados. 
 
 

Desenho Inicial 
Uma das primeiras coisas que a empresa precisa para criar um projeto de 
BI é ter em mente quais temas ela deseja analisar, acompanhar ou fornecer 
indicadores para seus gestores. 
 
É sempre útil que a empresa e seus gestores tenham em mãos relatórios de 
BI para auxiliá-los, porém isso nem sempre é possível, pois esses projetos 
exigem investimentos financeiros e de recursos para viabilizá-los. 
 
Portanto é preciso valorizar e escolher muito bem o tema que será objeto 
do projeto, pois criar projetos desse tipo para todos assuntos em todos 
departamentos, não só seria caro, como também seria de certo modo uma 
forma de desperdiçar recursos importantes. 
 
É preciso pensar muito bem para que e para quem deve-se criar um projeto 
de BI, de modo que realmente faça-se o uso adequado e de modo 
inteligente de suas potencialidades de forma plena e efetiva. 
 
Para o BI ser útil ele precisa ser pensado de modo a responder questões 
específicas para apoio aos negócios, fornecendo informações relevantes 
acerca do assunto que ele se propõe esclarecer. 
 
Em geral o BI fornece informações do nível macro ao detalhado, partindo 
de indicadores de desempenho no nível geral e permitindo ao gestor 
analisar as informações no nível detalhado, porém resumido e agrupado. 
 
Não é objetivo nem função do BI se tornar uma visão sintética detalhada no 
nível mais básico da informação do seu sistema de origem. Pressupõem-se 
de um sistema de BI que este traga informações resumidas e respostas 
rápidas, sintetizadas em painéis de indicadores, gráficos e tabelas 
organizados por assuntos.  
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Criando o repositório de dados do BI 
Um dos primeiros passos para que possa haver a criação de um projeto de 
BI é a seleção e organização das informações relevantes que a empresa 
dispõe sobre o tema ao qual o BI será construído. 
 
Existe um conceito conhecido como Armazém de Dados (Data Warehouse) 
e Repositório de Dados (Data Mart) que visam organizar, estruturar e 
armazenar de forma agrupada os dados distribuídos na empresa. 
 
Esses dados costumavam ser consumidos e processados por ferramentas 
de análise de dados (OLAP) que permitiam a visualização dos dados em 
visões multidimensionais (Cubos) através de softwares específicos. 
 
Muitos desses conceitos ainda são válidos nos dias de hoje e a criação de 
um repositório de dados deve ser pensada de modo que os processos de BI 
possam ser desenvolvidos utilizando essas bases como fontes de 
informações. 
 
Como sabemos, as informações podem estar espalhadas em diversos 
departamentos e sistemas diferentes por toda empresa, de modo que uma 
das primeiras etapas do projeto é o de levantamento e mapeamento dessas 
informações, visando a construção do repositório de dados. 
 
O tipo e tamanho desse repositório de dados poderá variar muito em 
função de diversos aspectos do projeto como tamanho da empresa, 
quantidade de informações, especificidade dos dados, dentre outros. 
 
Atualmente devido ao grande volume de informações que temos a nossa 
volta é comum utilizarmos termos como Big Data, Data Lake e Cosmos DB. 
Alguns desses conceitos dizem respeito ao armazenamento de dados 
existentes na empresa em sua forma bruta, muitas vezes dados referindo-
se a dados não estruturados ou em formatos binários como imagens, vídeos 
e áudios, por exemplo. 
 
Nos projetos de BI convencionais, os quais daremos ênfase nesse 
documento, focaremos nas informações baseadas em dados estruturados, 
informações armazenadas em bancos de dados de sistemas da empresa, 
planilhas, documentos e arquivos mais comuns nos processos 
departamentais.  
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Na prática como acontece 
Na prática, na maioria dos casos o modo como as informações estão 
disponíveis não possibilita uma forma de análise direta e eficiente, de modo 
que é necessária a realização de um trabalho preliminar de captura, 
verificação, padronização, saneamento, complementação e melhoria da 
qualidade da informação antes que as rotinas do BI possam ser executadas. 
 
Esse processo recebe o nome de ETL que significa Extração, Transformação 
e Carga (loading em inglês), onde são criadas rotinas de extração dos dados 
dos sistemas, automação da transformação das informações e 
carregamento dessas informações no formato correto no repositório de 
dados. 
 
O objetivo dessa operação é fazer com que os dados sejam capturados em 
suas origens, tratados de acordo com a necessidade do projeto e 
armazenados no formato correto para que o BI possa fazer uso deles. 
 
Geralmente as fontes de informações primárias dos projetos de BI são 
obtidas dentro das próprias empresas. Cada fonte ajudará o gestor no seu 
processo de decisão. 
 
Fontes secundárias de informações podem por exemplo incluir 
necessidades do consumidor, processo de decisão do cliente, pressões 
competitivas, condições industriais relevantes, aspectos econômicos e 
tecnológicos e tendências culturais, as quais podem ser obtidas através de 
pesquisas de marketing ou análises de mercado. 
 
Com todos os dados capturados e organizados em um mesmo local chega a 
hora de fazer a modelagem de dados, extraindo partes das informações de 
cada arquivo individual e relacionando-os de modo que eles possam ser 
utilizados com maior facilidade e velocidade pelos softwares que irão criar 
as visões e relatórios para o BI. 
 
Essa nova base de informações preparada para o BI será chamada de 
Repositório de Dados, ela é o equivalente ao Armazém de Dados, porém 
mais especializada caracterizando-a como um Data Mart. 
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Análises das Informações 
Uma vez que as informações estão disponíveis no repositório de dados, 
utiliza-se de algum software para criação dos relatórios e visões do BI. 
 
Existem diversos softwares criados para essa finalidade, o mais 
amplamente usado na história é o Excel que fornece ferramentas simples e 
bem difundidas para criação de tabelas, gráficos, tabelas dinâmicas, filtros, 
fórmulas, indicadores, relatórios e ainda permite automação via 
programação com macros VBA. 
 
Mas existem muitos outros mais especializados, que permitem análises 
multidimensionais (cubos) e recursos avançados, dentre os quais 
destacamos o Power BI, que é nossa ferramenta preferida para 
desenvolvimento desse tipo de projeto. 
 
Ela permite a criação de painéis dinâmicos que podem ser compartilhados 
via internet com toda a empresa em vários locais físicos diferentes. 
 
Os painéis dinâmicos possuem filtros que interagem com os dados, 
mudando os gráficos, relatórios, indicadores e tudo mais que é exibido ao 
usuário à medida que alguma informação é selecionada. 
 
O acesso às informações podem ser feitas por todos os tipos de dispositivos 
modernos como computadores, notebooks, tablets e smartphones, sem 
perdas significativas de performance nem de funcionalidades. 
 
O foco inicial da análise de um projeto de BI em muitos casos são 
informações históricas ou em tempo real do que está acontecendo na 
empresa, de algum evento que aconteceu e foi registrado nas bases de 
dados de algum sistema da empresa, a isso chamamos de análise descritiva 
ou exploratória, pois ela fornece resultados do que está acontecendo ou já 
aconteceu. 
 
Isso permite ao gestor entender como foi o passado e o presente, 
permitindo-o fazer análises e tomar decisões sobre o futuro. 
 
As principais análises veem da sumarização, agrupamento, contagens, 
somas, medidas e indicadores que são feitas através de ferramentas 
específicas existentes nos sistemas de BI as quais, muitas delas são 

http://www.insolutions.com.br/


  
 

 

www.insolutions.com.br 

conhecidas como OLAP (Online Analytical Processing), que significa 
Processamento Analítico Online, que permitem que os dados sejam 
analisados muito rapidamente e os resultados sejam exibidos em tempo 
real ao usuário. 
 
Na análise descritiva através do uso da matemática estatística são 
calculados indicadores e medidas de somatória, média, mediana, moda, 
máximo, mínimo, desvio-padrão, variância, segregações de dados em 
percentis (quartis, decis, etc), entre outros. 
 
Os resultados desses cálculos são apresentados aos usuários em visões 
gráficas, de tabelas ou simples indicadores calculados a partir das 
informações históricas que foram capturadas nos processos anteriores. 
 
 

Data Science e Analytics 
Projetos de BI podem ser ainda mais avançados, podendo utilizar técnicas 
de Data Science, Analytics e Matemática Estatística para trazer também 
análises mais profundas e complexas como análises Preditivas, Prescritivas 
e de Cenários. 
 
Análise Preditiva é um tipo de análise que utiliza modelos estatísticos para 
apontar como serão os dados no futuro, elas podem ser muito úteis para o 
gestor, pois através de insights (intuições) fornecidos pelo próprio sistema 
de BI que utiliza técnicas de Mineração de Dados (Data Mining), 
Aprendizado de Máquina (Machine Learning) e até Inteligencia Artificial 
(IA), juntamente com o cruzamento de dados externos como preferências 
do cliente, dados meteorológicos, dados geográficos, dentre outros, podem 
trazer  
 
Por exemplo, um sistema de BI desse tipo poderia analisar uma base de 
dados e descobrir que clientes que moram a até 1 Km da loja, compram 
50% mais em dias frios do que nos demais dias, quando a temperatura está 
mais alta. 
 
Isso ajudaria a operação da loja a se organizar melhor para atender esse 
público e direcionar suas campanhas e publicidade, bastaria acompanhar a 
previsão do tempo para saber quando a temperatura vai cair e já se 
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preparar para um aumento de vendas de clientes recorrentes que moram 
até 1 km da loja. 
 
Análise Prescritiva é a análise de recomendação, que também pode ser 
muito interessante aos gestores, enquanto a análise preditiva se limita a 
dizer como provavelmente será o futuro, a análise prescritiva fornece 
subsídios para tomar decisões que irão alterar o futuro. Em outras palavras, 
o que deve ser feito para que o futuro desejado se realize. 
 
 

Estudo de Caso 
Um restaurante desejava acompanhar suas vendas diárias e verificar os 
produtos mais vendidos por dia da semana e horário do dia, bem como 
acompanhar os custos de produção e resultados da operação. 
 
Essas são algumas telas dos painéis desse projeto de BI: 
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Fale Conosco 
 
Se você gostou da nossa abordagem sobre o tema e precisa de consultoria 
para desenho ou realização de projeto de BI entre em contato conosco: 
 
 

IN SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

www.insolutions.com.br 
 
 

 +55 11 2366-5521 
+55 11 98197-6498 

 
  contato@insolutions.com.br 
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Saiba mais 
 
Inteligência Empresarial 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intelig%C3%AAncia_empresarial 

 
Business Intelligence 
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_intelligence 

 
ETL 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Extract,_transform,_load 

 
OLAP 
https://pt.wikipedia.org/wiki/OLAP 

 
BIG DATA 
https://en.wikipedia.org/wiki/Big_data 

 
DATA SCIENCE 
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_science 

 
DATA LAKE 
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_lake 

 
DATA MINING 
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_mining 
 

MACHINE LEARNING 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizado_de_m%C3%A1quina 
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