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Afinal, o que é BI?
 

12 de setembro de 2018 

Você está preparado para gerenciar o seu negócio adaptando-se às exigências do            

novo mercado? 

 

Comunicar a visão estratégica aos     

colaboradores pode ser uma ação     

eficiente, porém, não suficiente. Ter uma      

ajuda para: coletar de dados, organizar,      

analisar ações e monitorar informações     

não seria nada mal. 

A solução para gerenciamento de dados      

existe, é usada como estratégia de      

negócios e facilita a vida dos gestores. 

 

 

Para entender o que é BI, pense no funcionamento de seu negócio. Não esqueça              

dos colaboradores e concorrência… Pensou?  

 

¹ Fonte: Banco de Imagens Pixabay 
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Entenda o que é BI. 
 

Não deixe o seu raciocínio ser guiado pelo achismo que se trate de um software.               

A ideia central defende mais a ideia de sistemas inteligentes de gestão da             

informação empresarial. 

 

Se trata de um mix diferenciado de softwares para recolher e analisar            

informações estratégicas. Também conhecido como inteligência empresarial.  

Hans Peter Luhn, aplicou o conjunto de estratégias personalizadas para a BIM,            

em 1958, e desde então Business Intelligence passou a ser uma expressão            

conhecida em muitas empresas de sucesso. 

BI dados x BI decisões. 

Para facilitar, imagine que o Business Intelligence se divida em três grandes            

pilares: a coleta e organização de dados, ação e monitoramento e processo de             

tomada de decisão. 

● Coleta de Dados: 

A coleta de dados serve para pensar como sistemas, organização e controle das             

informações. Nesta etapa relaciona-se, classifica-se e ordenam-se informações        

documentais do arquivo digital. 

Depois de calcular todos os documentos/informações, é hora da análise de dados            

de seu negócio. O gerenciamento geral de informações é realizada de forma            

simples, inteligente e consistente.Se você não tem ideia de quais informações de            

seu negócio são importantes, comece por: financeiro, operacional, vendas,         

investimentos; todos os números relevantes de seu empreendimento.  

● Ação e Monitoramento: 
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Com base nas informações recolhidas e organizadas no banco de dados, chega o             

momento acessar informações e relatórios; que são apresentados visualmente.         

Basta acessar o Dashboard e ter acesso às suas informações atualizadas. 

As informações obtidas com esse processo trazem à ciência do líder,           

conhecimento profundo sobre os seguintes aspectos: produtividade, gargalos,        

reputação no mercado e outras nuances do negócio.  

● Tomadas de decisão: 

No processo de tomada de decisão, espera-se que as análises das informações,            

geradas a partir coleta de dados, já estejam em andamento. 

Com o monitoramento, que o BI oferece, é a possibilidade de jogar com as              

probabilidades. Isso porque você estará cara a cara com informações          

refinadas. Significa que é o melhor momento de tomar decisões e planejar ações             

objetivas e eficientes. 
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Saiba como o Business Intelligence pode transformar o seu 
negócio.

 
²Fonte: Banco de Imagens Pixabay 

O avanço desse conjunto de ferramentas no cotidiano das empresas tem sua            

ênfase, especialmente nas finanças. A gerenciamento de informação é o viés da            

circulação capital, porque aponta falhas e destaca oportunidades. 

A análise de dados nos traz informações sobre os excessos de uma empresa.             

Contudo, é possível entender com clareza os problemas da administração e           

trabalhar uma nova estratégia de resultado. 

Além de saber mais aprofundadamente, sobre a realidade de seu          

empreendimento a função de monitoramento otimiza as ações pontuadas. Assim,          

as tarefas se ajustam aos objetivos do gerenciamento, reduzindo desperdícios e           

equilibrando a economia. 

Os resultados obtidos por esse processo otimizados são: 
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❖ gerenciamento eficiente da informação;  

❖ incrementar vantagens competitivas; 

❖ facilita métricas e indicadores-chave de desempenho; 

❖ dá clareza sobre o cenário mercadológico; 

❖ reconhecimento de riscos e identificação de oportunidades; 

❖ revela funções estatísticas com métodos sofisticados; 

❖ otimiza tomada de decisões em todos os níveis organizacionais. 

Então, conseguiu visualizar seu negócio pode usando a informação exata no           

tempo justo com esse mecanismo smart? 

Business Intelligence é um conjunto de processos que pode transformar          

mentalidade e desempenho de uma equipe. 

Os resultados têm ligação direta com o raciocínio do líder. Isso depende            

principalmente, das diretrizes do gerenciamento que facilite a comunicação entre          

gerente e colaboradores. 

Se interessou e quer saber mais sobre BI? Assine nossa newsletter e receba             

conteúdos completos atualizados. 

 

Até mais! 
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