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Abstract 

In this paper, it is suggested the implantation of some analytic computational tools 
that will aid the users to execute the activities of more advanced queries and more 
sophisticated analyses in the data stored in the managerial database, aiding the strategic 
management of the company and of the business in the micro and small companies of 
Brazil, making possible them a better support to face the proportionate difficulties for the 
technological evolutions, market evolution, for the evolutionary changes in the own 
society, for the proportionate effects for the globalization and for the “unequal" 
competition with the larger companies. 

Key words: Strategic Management in SME, Strategic data management in SME, Strategic 
Database. 

 
 
 

1 - Introdução 
Um banco de dados para uso exclusivamente gerencial (conforme proposto em 

outro artigo dos mesmos autores e também submetido a este evento) já proporciona 
sozinho um grande auxílio ao gerenciamento estratégico da empresa e dos negócios nas 
micros e pequenas empresas do Brasil. Esta ferramenta, apresenta seus dados devidamente 
modelados e formatados de acordo com as necessidades da empresa e dos negócios. Por 
meio deste banco de dados é possível se realizar rapidamente consultas e análises nos 
dados, proporcionando um grande auxílio ao gerenciamento estratégico dos negócios. 
Porém, muitas vezes é necessário se fazer algumas consultas mais complexas e análises 
mais sofisticadas nos dados para se compreender melhor as evoluções dos negócios, a 
mudanças do mercado ou as alterações de consumo dos clientes. Para absorver estas 
mudanças, é necessário se realizar também mudanças nas estratégias dos negócios. Para se 
compreender e se proporcionar o melhor suporte a estas mudanças é necessário uma 
ferramenta computacional mais apropriada que o banco de dados gerencial, ou seja, é 
necessário a utilização de ferramentas computacionais analíticas, como as propostas neste 
artigo. 

Para que as micros e pequenas empresas do Brasil, assim como para as empresas 
equivalentes nos demais países que possuem um grande número de empresas desta 
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categoria, possam superar as dificuldades que enfrentam devido às mudanças 
proporcionadas pelas evoluções tecnológicas, mercadológicas, concorrenciais e 
sociológicas, pelos efeitos provocados pela globalização e, ainda, pela concorrência 
“desigual” com as empresas de maior porte, é necessário se agilizar os processos 
decisórios, fazendo consultas cada vez mais complexas e realizando análises cada vez mais 
sofisticadas nos dados empresariais. Qualquer empresa que deseje sobreviver no mercado 
atual, independente do seu tamanho, tem como umas das suas estratégias conhecer melhor 
seus clientes e seus hábitos, o mercado em que já atua e os mercados potenciais para seus 
produtos ou serviços. Com a enorme concorrência existente atualmente, um pequeno 
detalhe nas estratégias dos negócios pode fazer a diferença na hora de vender um produto 
ou um serviço. Portanto, as ferramentas analíticas, que antes eram um "luxo" e serviam 
apenas para as grandes corporações e seus departamentos de marketing, agora tornam-se 
imprescindíveis para a sobrevivência de qualquer tipo ou tamanho de empresa. 

As empresas de grande porte, devido à complexidade de sua estrutura 
organizacional, dos negócios existentes, dos mercados em que atua, de seus produtos ou 
serviços, das parcerias que possui com outras empresas e dos seus acionistas, necessitam 
realizar consultas e análises muito complexas em seus dados.  

As micros e pequenas empresas não possuem toda esta complexidade 
organizacional, porém, também necessitam realizar consultas um pouco mais avançadas e 
análises um pouco mais sofisticadas em seus dados empresarias para compreenderem 
melhor seus negócios, clientes e mercados. Neste caso, sugere-se a implantação de 
ferramentas computacionais analíticas. Estas ferramentas auxiliam os administradores a 
terem acesso às informações que descrevem os negócios da empresa, permitindo-lhes um 
melhor planejamento e gerenciamento dos mesmos. 

Existem duas categorias de ferramentas computacionais analíticas, uma delas 
permite a seus usuários realizarem consultas e análises sofisticadas em seus dados, 
incluindo simulações, construção de cenários hipotéticos, análises de tendências, etc. São 
as ferramentas para consultas e análises avançadas nos dados. A outra categoria permite, 
por meio de uma intensa análise do relacionamento existente entre os dados armazenados, 
que se descubra informações que podem ser valiosas para o auxílio das estratégias dos 
negócios e da empresa, como perfis e hábitos de clientes, das vendas efetuadas na empresa 
e dos mercados em que a empresa atua. Esta ferramenta é conhecida como garimpagem de 
dados. Alguns autores nacionais preferem usar o termo mineração de dados, usando uma 
tradução mais literal do termo original em inglês, o data mining. 

Com base nas publicações que constam nas referências bibliográficas, apresenta-se 
os conceitos básicos das duas categorias de ferramentas computacionais analíticas. Os 
conceitos apresentados, apesar de serem básicos, permitirão uma melhor compreensão 
sobre o que são as duas categorias de ferramentas analíticas e como estas ferramentas 
podem auxiliar no gerenciamento estratégico da empresa e dos negócios. 

2 – As ferramentas para consultas e análises avançadas nos dados  
Entre as ferramentas computacionais que permitem realizar as atividades de 

consultas e análises mais complexas ou sofisticadas em dados armazenados em um banco 
de dados, algumas empresas desenvolvedoras de sistemas para grandes corporações 
desenvolveram uma ferramenta chamada OLAP – On-Line Analytical Processing. Nestas 
grandes corporações, as necessidades analíticas nos dados são muito mais complexas. Por 
exemplo, há a necessidade de se fazer análises de diversas formas a partir de um único 
índice financeiro, de vendas, de qualidade ou de produtividade, de onde se pode obter 
diversas outras informações muito úteis ao gerenciamento da empresa e dos negócios. 
Pode-se realizar estas análises entre os diversos produtos/serviços fabricados/disponíveis 
nas diversas filiais da organização espalhadas pelo país ou pelo mundo. As informações 

 



levantadas a partir destas análises servem para se gerenciar estrategicamente a organização, 
as filiais e os negócios. 

As necessidades analíticas da micro ou pequena empresa do Brasil não chega a este 
alto nível de complexidade, porém, análises mais complexas que as realizadas 
normalmente com seu banco de dados gerencial podem ser necessárias e vitais para a 
sobrevivência da empresa. Neste caso, as empresas desta categoria poderão utilizar a 
mesma ferramenta computacional analítica utilizada pelas grandes organizações, porém, 
devidamente adaptada à pequena infra-estrutura destas empresas. As empresas 
desenvolvedoras deste tipo de software, o estão produzindo para atender aos diversos 
segmentos de empresas existentes no mercado. Os recursos oferecidos pela ferramenta são 
os mesmos independente de se a versão do software ter sido desenvolvido para empresas 
de grande, médio ou pequeno porte. A infra-estrutura e os custos do software também são 
devidamente adaptados para cada categoria de empresa. 

Porém, a mesma observação dada para a implantação dos bancos de dados 
gerenciais, é válida também para a implantação das ferramentas computacionais analíticas, 
ou seja, o seu projeto de implantação deve ser cuidadosamente elaborado com a finalidade 
de dar suporte ao gerenciamento estratégico dos negócios. Lembrando sempre que o 
sucesso da implantação das ferramentas só será completo se a empresa tiver uma boa 
estratégia para seus negócios e utilizar o suporte computacional para auxiliar no 
gerenciamento destas estratégias. 

Outra ferramenta computacional analítica que se enquadra na categoria deste tópico 
é a planilha eletrônica. Ela não é tão rica em recursos como a ferramenta anterior, porém, 
seus recursos são bastante amplos para a realização das atividades de consultas e análises 
mais avançadas nos dados, recursos que são o suficiente para o suporte computacional ao 
gerenciamento estratégico dos negócios na maioria das micros e pequenas empresas. Esta 
ferramenta, devido ao seu baixo custo, facilidade de uso e recursos disponíveis, é a mais 
utilizada e a mais recomendada para realizar as atividades propostas neste tópico pelas 
empresas de menor porte no Brasil. A ferramenta possui recursos de diversos tipos de 
análises estatísticas, diversos tipos de cálculos matemáticos (incluindo matemática 
financeira) e de construção de diversos tipos e modelos de gráficos. 

Existem, ainda, disponíveis no mercado de software, outras ferramentas que 
também podem ser consideradas como ferramentas computacionais para realizarem 
consultas e análises mais avançadas nos dados, são softwares específicos para: análises 
estatísticas, análises matemáticas, geração de gráficos, geração de consultas avançadas, 
geração de relatórios mais complexos, etc. O atrativo destas ferramentas são o baixo custo 
e a especificidade das mesmas. Se algumas dessas ferramentas atender as necessidades 
analíticas da empresa com relação ao suporte computacional no gerenciamento estratégico 
dos negócios, elas podem e devem ser adotas pela empresa. 

Qualquer que seja a ferramenta computacional utilizada para realizar as consultas 
ou as análises avançadas nos dados que servirão para dar suporte às estratégicas da 
empresa e dos negócios não são obtidas de forma automática. Trata-se de um processo 
interativo, onde, de acordo com as necessidades analíticas dos administradores, faz-se 
consultas ou análises nos dados armazenados no banco de dados gerencial para se 
compreender melhor o cenário em que se encontra a empresa e os negócios. Os 
administradores podem também formularem hipóteses sobre o andamento ou a tendência 
dos negócios e, por meio da ferramenta, realizarem as consultas e análises necessárias que 
vão confirmar ou negar estas hipóteses. 

A seguir apresentamos os principais recursos que são constantemente necessários 
para o gerenciamento estratégico dos negócios e da empresa, recursos que são necessários 

 



que a ferramenta ou o conjunto de ferramentas analíticas adotado pela empresa deva 
possuir. Estes recursos são: 
 possuir a capacidade de efetuar cálculos com datas e horas; 
 reconhecer os dias da semana; 
 permitir fazer previsões a partir dos dados disponíveis; 
 permitir fazer análises de tendências a partir dos dados disponíveis; 
 permitir fazer comparações entre conjuntos distintos de dados; 
 realizar análises estatísticas; 
 permitir construir cenários a partir de hipóteses levantadas pelos usuários; 
 analisar os dados, a partir de qualquer combinação possível entre os dados, 
possibilitando as mais variadas visões possíveis do negócio; 
 formar, trabalhar e analisar subgrupos dos dados com as mesmas possibilidade do 
conjunto inteiro; 
 analisar os dados de acordo com as regras do negócio como: crescimento, porcentagem, 
mudanças e análise dos dados referentes aos produtos/serviços, clientes ou mercados; 
 trabalhar com múltiplas fontes de dados de origem como bancos de dados, planilhas 
eletrônicas, etc.; 
 realizar análises avançadas como: análise de série temporais, análise de estoques, 
regressão linear e não linear, probabilidades, desvio padrão, correlação, análise de 
variância, análise de Monte Carlo, etc.; 
 possuir várias funções matemáticas e estatísticas que habilitam o desenvolvimento de 
cenários, comparações entre conjuntos e subconjuntos de dados; 
 ter interface com outras ferramentas analíticas. 

As ferramentas computacionais para consultas e análises avançadas nos dados 
devem permitir uma interface com diversas outras ferramentas comuns e de grande 
utilização pelos administradores, tanto para o acesso rápido e fácil aos dados armazenados 
nestas outras ferramentas (importação de dados), como para a exportar dados, consultas, 
análises e resultados para as outras ferramentas de uso comum entre os administradores. 
Entre estas outras ferramentas de uso comum estão: os editores de textos, as planilhas 
eletrônicas, as ferramentas geradoras de consultas e de relatórios, os web browsers, as 
ferramentas de análises estatísticas e as ferramentas para construção de gráficos. 

Atenção especial deve ser dada à interface com as ferramentas utilizadas na 
Internet, principalmente os web browsers, estas ferramentas deverão ser as principais 
fontes de dados externos à empresa nos próximos anos, assim como deverão ser as 
principais ferramentas para as quais os dados serão exportados quando forem necessários 
repassar estes dados a outras empresas ou clientes. 

A outra categoria de ferramentas computacionais para consultas e análises 
avançadas nos dados armazenados são as ferramentas para a garimpagem de dados. 

3 – A ferramenta computacional para a garimpagem de dados 
Para se conhecer melhor os clientes, os negócios e os mercados, as empresas 

desenvolvedoras de sistemas para grandes corporações desenvolveram uma ferramenta 
computacional para a garimpagem de dados chamada data mining. Esta ferramenta realiza 
um processo de análise dos relacionamentos entre os dados armazenados em um banco de 
dados e pode permitir a descoberta de informações interessantes e ocultas entre os dados, 
como por exemplo: perfis de clientes, de mercados e de consumos; hábitos de clientes e de 
mercados; e a identificação de categorias de clientes, onde pode-se dar um tratamento mais 
personalizado para cada categoria de clientes identificada. É possível ainda se detectar 
segmentações do mercado, onde se pode trabalhar estas segmentações para se produzir 
produtos ou serviços mais adequados com estas segmentações do mercado. Por meio desta 

 



ferramenta, as empresas estão criando novos negócios ou aperfeiçoando os já existentes 
aumentando sua competitividade no mercado. 

No caso desta ferramenta, não existe outra alternativa para as empresas de menor 
porte, estas empresas têm que utilizar a mesma ferramenta utilizada pelas empresas de 
maior porte, porém, em uma versão desenvolvida para a utilização em empresas de menor 
porte. 

Segundo MOXON (1996), a ferramenta para garimpagem de dados é constituída 
por um conjunto de técnicas automáticas, usadas para explorar exaustivamente e descobrir 
relacionamentos complexos em um grande conjunto de dados, na maioria das vezes 
armazenados em um banco de dados em forma de tabelas, porém, as técnicas também 
podem ser aplicadas a outras representações de dados, como banco de dados 
multidimensionais, textos e ambiente de multimídia. Segundo EDELSTEIN (1997), a 
ferramenta lê automaticamente os dados armazenados e descobre relacionamentos 
importantes, gerando informações que podem não ser intuitivas ou óbvias e permitem aos 
seus usuários tomarem melhores decisões. Estas informações podem ser apresentadas em 
um modelo que pode ser visualizado em um gráfico, uma planilha eletrônica ou um 
arquivo de texto. 

A facilidade de uso é um fator crítico para a aceitação de qualquer ferramenta de 
Tecnologia da Informação pelos profissionais de negócios. A ferramenta para a 
garimpagem de dados possui algumas técnicas muito sofisticadas, como Lógica Nebulosa 
(Fuzzy Logic), redes neurais artificiais, árvores de decisão, algoritmos genéticos, nearest 
neigboard e outras técnicas de Inteligência Artificial (FAYYAD et al., 1996; MOXON, 
1996; KIMBALL, 1997), porém estas técnicas estão embutida no software, e os usuários, 
ao utilizá-lo, não precisam ser “experts” em técnicas estatísticas avançadas ou em 
Inteligência Artificial. Pelo contrário, os usuários podem trabalhar com formatos simples e 
familiares, como telas e relatórios pré-modelados, ou ainda exportar os resultados para 
planilhas eletrônicas, processadores de textos ou para outras ferramentas computacionais 
com que os administradores estejam mais acostumados a trabalhar. 

Baseado nos conceitos apresentados por BIGUS (1996), FAYYAD et al. (1996), 
MOXON (1996), BERRY & LINOFF (1997), KIMBALL (1997), WEISS & 
INDURKHYA (1997), FAYYAD & GEIGER (1998), WESTPHAL & BLAXTON (1998) 
e GERBER (2000), levantou-se os principais recursos que a ferramenta possui: 
 Realizar a segmentação de dados – este recurso segmenta um grande conjunto de 
dados em grupos menores e distintos por meio da análise de semelhanças entre seus 
itens. A principal aplicação deste recurso é a segmentação dos clientes em categorias, 
permitindo uma melhor personalização do atendimento às suas necessidades. Pode 
também ser empregado nas linhas de produção para a segmentação dos itens 
produzidos, permitindo a classificação destes itens em categorias quanto a sua qualidade 
ou desempenho, possibilitando aos administradores um estudo mais aprofundado para 
se detectar as causas desta segmentação e sua possível eliminação. Esta sendo utilizado 
também para a detecção de fraudes administrativas. 
 Realizar a classificação dos dados – após ter sido feito a segmentação dos dados, 
pode-se utilizar este recurso para reconhecer o padrão que descreve o agrupamento ao 
qual um determinado item pertence. O recurso examina os itens existentes que já foram 
agrupados e deduz as regras daquele agrupamento levantando o seu padrão. Por meio 
deste recurso está sendo possível a descoberta de perfis de consumos e hábitos dos 
clientes, dos mercados e dos negócios. 
 Realizar a descoberta de associações entre os dados – este recurso permite, após a 
descoberta dos padrões de cada agrupamento, a descoberta da regras que regem aqueles 
padrões. Por exemplo, o modelo poderia descobrir que, quando alguns clientes 

 



compram um item X, em Z% das vezes, eles compram também o item Y. A principal 
aplicação deste recurso é a análise de vendas no varejo (também conhecida como 
análise de cestas de mercado), onde o recurso é usado para identificar as afinidades 
entre os produtos adquiridos. Outras aplicações são: identificar os relacionamentos entre 
procedimentos médicos e os sintomas dos pacientes; analisar as associações envolvidas 
nas aplicações financeiras dos clientes, e analisar o resultado de promoções de vendas 
conjuntas (casadas). 
 Realizar a descoberta de seqüência de eventos – este recurso é semelhante ao 
anterior, ou seja, ele também identifica regras a partir dos padrões estipulados pelo 
recurso de classificação dos dados, porém, as regras identificadas por este recurso são 
eventos que ocorrem periodicamente. Uma regra genérica que pode ser descoberta pelo 
recurso é: “se um evento X (por exemplo, a aquisição de determinado conjunto de itens) 
ocorre, com a freqüência de Z% das vezes ocorre um evento Y (a aquisição de outros 
itens complementares ou refis de reposição) em média dentro de W dias. Com este 
modelo, pode-se tirar proveito do tempo decorrido entre os eventos ocorrido e a ocorrer, 
e se preparar uma estratégia de negócio para o retorno do cliente à empresa. Por 
exemplo, se um conjunto de uma mesa com quatro cadeiras é comprado, em 40% das 
vezes, um fogão será comprado dentro de um mês e, em 20% das vezes, um refrigerador 
será comprado dentro de dois meses. Por meio deste recurso, podem ser melhoradas as 
estratégias de negócios, por exemplo, melhorando o relacionamento da empresa com os 
clientes de forma a trazer benefícios para ambos. 
 Realizar a uma regressão linear – este recurso estatístico é utilizado para, a partir de 
um conjunto de dados sobre algum item do negócio, emprega a técnica da regressão 
linear para se prever as tendências daqueles itens, e em conseqüência, do próprio 
negócio. Entre as aplicações deste recurso estão as previsões de vendas, de custos de 
armazenagem e de taxas de falhas nas linhas de produção. Existem outras técnicas e 
outras ferramentas que permitem realizar a regressão linear, porém, o recurso desta 
ferramenta é considerado o melhor existente atualmente. 
 Realizar uma predição – este recurso diferencia-se do anterior por utilizar as técnicas 
de simulação para realizar a atividade de predição, ou seja, elaborar cenários hipotéticos 
para se testar o comportamento da empresa e dos negócios em eventuais situações 
previamente planejadas ou situações adversas à normalidade. Nestas predições serão 
simuladas mudanças de comportamento dos clientes e dos mercados, coletando as 
informações de como a empresa se comportaria diante destes cenários hipotéticos, 
possibilitando que a empresa tome as providências estratégicas cabíveis para 
transformar em realidade as situações simuladas que tragam vantagens à empresa, ou 
evitar as situações simuladas onde a empresa seria prejudicada. 

Apesar de todos os recursos disponíveis na ferramenta, para a implantação da 
mesma é necessário se observar algumas das suas restrições. 

4- Restrições ao uso das ferramentas computacionais analíticas 
As ferramentas computacionais analíticas não podem ser consideradas como uma 

solução definitiva para provocar melhorias nos negócios e na competitividade das micro e 
pequenas empresas, assim como, não o são nas empresas de maior porte. Estas ferramentas 
servem, como já foi afirmado, para se conhecer melhor o mercado, os clientes e os 
negócios. Porém, se a empresa não tem uma boa estratégia para seus negócios, se estes 
negócios não estão indo muito bem, e se a empresa se dispõe a utilizar as ferramentas para 
conhecer melhor seus negócios, clientes e mercados, esta empresa poderá estar 
aperfeiçoando uma estratégia ruim para os negócios e piorar a situação já ruim da empresa. 

 



Além disso, nenhuma ferramenta computacional analítica pode substituir a 
experiência e o conhecimento dos administradores nos negócios e nos seus mercados, pelo 
contrário, estas ferramentas tornam este conhecimento e esta experiência mais importantes 
do que nunca. É por meio do acúmulo de conhecimento e de experiência nos negócios, nos 
clientes e nos mercados, adquiridos na empresa e posteriormente com a utilização das 
ferramentas computacionais analíticas, que torna-se possível uma definição de melhores 
estratégias para os negócios proporcionando uma melhor competitividade para a empresa. 

As ferramentas computacionais analíticas disponibilizam diversos recursos 
computacionais aos seus usuários, já citados nos tópicos anteriores, desta forma, 
proporcionando tomadas de decisões mais precisas e baseadas em consultas e análises 
confiáveis. Porém, para se disponibilizar todo esse suporte computacional, o investimento 
é alto e, às vezes, comprometedor para as empresas que possuam poucos recursos 
financeiros disponíveis ou para aquelas que estejam passando por dificuldades financeiras. 
O ideal é que a ferramenta seja implantada em empresas que estejam estáveis em suas 
finanças e em suas vendas, que queiram e tenham condições de crescerem no mercado. 

Outro tipo de restrição que está surgindo e está amplamente sendo discutido por 
empresas, governantes e legisladores no mundo inteiro, é o uso adequado das informações 
a respeito dos clientes, informações que estão armazenadas no banco de dados gerencial, 
que podem ser analisadas pelas ferramentas computacionais analíticas e que revelam perfis 
e hábitos dos clientes. A questão que está sendo discutida no momento é com relação à 
ética na utilização destas informações para não permitir que as empresas consigam “invadir 
a privacidade” dos clientes ou fazer mau uso destas informações, ainda que em benefício 
da empresa e dos negócios. Ações judiciais contra empresas que fizeram mau uso de 
informações levantadas dos clientes estão aparecendo em todo o mundo. Portanto, as 
empresas que desejarem utilizar as ferramentas computacionais analíticas devem seguir um 
código de ética na qual não venha a cometer esta irregularidade. 

5 – Comentários finais 
Por meio deste artigo, foi possível se demonstrar que é possível às micros e 

pequenas empresas do Brasil utilizarem ferramentas computacionais analíticas para dar 
suporte ao gerenciamento estratégico dos negócios e da própria empresa semelhantes às 
ferramentas utilizadas nas grandes corporações, porém, devidamente adaptadas à pequena 
infra-estrutura desta categoria de empresas. Demonstrou-se que a implantação destas 
ferramentas pode auxiliar estas empresas a superarem as dificuldades proporcionadas pelas 
evoluções tecnológicas, mercadológicas, concorrenciais e sociológicas, pelos efeitos 
provocados pela globalização e pela concorrência “desigual” com as empresas de maior 
porte. 

Foi demonstrado também que, apesar de todos os recursos disponíveis nestas 
ferramentas computacionais, para a implantação das mesmas é necessário se observar 
algumas restrições que foram descritas no tópico anterior. 

Observando-se as vantagens e as restrições no uso destas ferramentas, a 
implantação das mesmas pode proporcionar às micros e pequenas empresas do Brasil, 
apesar de todas as dificuldades inerentes a esta categoria de empresas, poderem estar 
preparadas para os desafios a que estão sujeitas e obterem o merecido sucesso em seus 
empreendimentos. 
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