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RISCOS DA INTERNET E TECNOLOGIAS ASSOCIADAS:
11.3 - DESAFIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO.
Obstáculos organizacionais ao ambiente de banco de dados - Implementar um banco de
dados requer ampla mudança organizacional no papel desempenhado pela informação (e
pelos gerentes de informação), na alocação de poder a níveis superiores, na propriedade e
no compartilhamento da informação, nos modelos de consenso organizacional. Um sistema
de gerenciamento de bancos de dados (Data Base Management System – DBMS) desafia os
esquemas de poder existentes em uma organização, e por esta razão geralmente gera
resistência política. No ambiente de arquivo tradicional, cada departamento montava
arquivos e programas para atender necessidades específicas. Agora com um banco de
dados, arquivos e programas devem ser configurados levando em consideração o interesse
de toda a organização nos dados. Mesmo que a empresa gaste dinheiro em hardware e
software para o ambiente de banco de dados, poderá não colher os benefícios previstos se
não estiver disposta a fazer mudanças organizacionais requeridas.
Considerações de custo / benefício – Os custos da passagem para um ambiente de banco de
dados são tangíveis, imediatos e grandes em curto prazo (três anos).
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A maioria das empresas compra um pacote comercial de DBMS e o hardware
relacionado. Somente o software pode custar meio milhão de dólares no caso de um
pacote funcional completo, com todas as opções. Um hardware novo pode custar de
1 a 2 milhões de dólares adicionais (estamos falando de empresas de grande porte).
Projetar um banco de dados que integre todos os dados da organização pode ser um
processo demorado e custoso. Logo a administração perceberá que um sistema de
bando de dados é um enorme investimento. Infelizmente é freqüente os benefícios
do DBMS serem intangíveis, a fundo perdido e de longo prazo (cinco anos). Muitos
milhões de dólares foram gastos durante anos no projeto e na manutenção dos
sistemas existentes. As pessoas da organização, após longos períodos de treinamento
e socialização, entendem o sistema existente. Por essas razões, e a despeito das claras
vantagens do DBMS, os custos a curto prazo que o desenvolvimento desse sistema
exige muitas vezes parecem tão grandes quanto os benefícios. Gerentes,
especialmente os que não estão familiarizados com os sistemas (e talvez os que não
queiram), tendem a subestimar os benefícios do DBMS a longo prazo.
4

12 - ARMAZÉM DE DADOS (DATA WAREHOUSE) E MINERAÇÃO DE
DADOS (DATA MINING).
12.1 – ARMAZÉM DE DADOS
Os responsáveis pela tomada de decisões precisam de informações concisas e
confiáveis sobre operações, tendências e mudanças correntes. O que se tem
disponível imediatamente na maioria das empresas são somente dados
correntes. Os dados freqüentemente estão fragmentados em sistemas
operacionais separados, como vendas ou folha de pagamento, de modo que
diversos gerentes tomam decisões a partir de bases de conhecimento
incompletas. Usuários e especialistas em sistemas de informação podem perder
muito tempo localizando e coletando dados. O armazenamento de dados ataca
esse problema, integrando dados operacionais chave de toda a empresa sob
forma consistente, confiável e facilmente disponível para relatórios.
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Um armazém de dados (datawarehouse) é um banco de dados que armazena
dados correntes e históricos de potencial interesse dos gerentes de toda a
empresa. Os dados originam-se de muitos sistemas operacionais centrais e de
fontes externas, incluindo transações em web sites, cada qual com modelos de
dados diferentes. Os dados dessas aplicações são copiados para o datawarehouse
do banco de dados com a freqüência desejada (por hora, dia semana ou mês). São
padronizados conforme um modelo de dados comum e consolidados de modo que
possam ser usados por toda a empresa para análise gerencial e tomada de
decisões. Os dados estão disponíveis a todos para acesso conforme necessidade,
mas não podem ser alterados.
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Armazém de dados não somente oferecem informações aprimoradas, como também
facilitam sua obtenção por quem toma decisões. Incluem até a capacidade de
modelar e remodelar os dados.

Figura 11.1 – Componentes de um Armazém de Dados (Data Warehouse)
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12.2 – MINERAÇÃO DE DADOS (DATA MINING ).
Um sistema de armazém de dados provê uma gama de ferramentas de consultas
padronizadas, ferramentas analíticas e recursos gráficos para produção de relatórios,
dentre elas OLAP e mineração de dados – data mining. A mineração de dados utiliza
uma variedade de técnicas para descobrir métodos e relações ocultas em grandes
repositórios de dados, e a partir daí, infere regras para prever comportamento futuro
e orientar tomada de decisões. Auxilia as empresas a gerar campanhas de marketing
personalizadas ou individualizadas com base nas preferências do consumidor e assim
influenciar o comportamento de consumo. Esses sistemas podem realizar análises de
alto nível, mas também podem explorar mais detalhes quando necessário. A
mineração de dados é uma ferramenta poderosa e lucrativa, mas apresenta desafios
à proteção da privacidade do indivíduo. A tecnologia de mineração de dados pode
combinar informações de diversas fontes para criara uma detalhada imagem de
dados de cada um de nós (nossa renda, modo de dirigir, passatempos, interesse
políticos, e outros).
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13 - CRM, O GERENCIAMENTO DAS RELAÇÕES COM CLIENTES.
Em vez de tratar os clientes como fontes de receita a serem exploradas, agora as
empresas estão vendo-os como ativos de longo prazo que precisam ser nutridos por
meio do gerenciamento das relações com clientes. A sigla CRM (em inglês: Customer
Relationship Management) refere-se à administração e aos sistemas voltados para o
gerenciamento das relações com clientes, e foca todos os modos como uma empresa os
trata. O CRM é uma disciplina empresarial e também tecnológica que usa sistemas de
informação para coordenar todos os processos de negócios que circundam as interações
da empresa com seus clientes em vendas, pós-vendas, marketing, e serviços. O sistema
CRM ideal cuida do cliente de ponta a ponta, desde o recebimento de um pedido até a
concretização do serviço, e a assistência decorrente.
Os bons sistemas de CRM consolidam os dados dos clientes a partir de diversas
fontes e fornecem ferramentas analíticas para responder a perguntas como: qual é o
valor ao longo do tempo, de determinado cliente para a empresa? Quem são nossos
clientes mais fiéis? (custa 6 vezes mais vender para um cliente novo do que para um
existente) Quais os nossos clientes mais lucrativos? O que esses clientes lucrativos
querem comprar?
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Investir em um sistema de CRM não irá automaticamente produzir um melhor
relacionamento entre a empresa e os clientes. Esses sistemas requerem alterações
nos processos de vendas, marketing, e atendimento do cliente para incentivar o
compartilhamento de informações pelos clientes, apoio da alta gerência e uma
idéia muito clara dos benefícios que podem ser obtidos com a consolidação dos
dados dos clientes. A Figura 12.1 ilustra as principais vertentes de um CRM.
Para obter benefícios do CRM, os gerentes precisam entender claramente as
perguntas empresariais relativas a clientes que o sistema deve responder:
Status do Cliente: A empresa está interessada em informações de clientes
existentes, clientes novos ou ambos?

Valor do Cliente: Qual é o valor do cliente para a empresa? Por que ele é
importante?
Canais: Que canal ou canais o cliente utiliza para interagir coma empresa? Essas
interações foram por telefone, e-mail, web site ou por intermédio de representantes
de vendas? Que canal ou canais são os mais importantes?
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Natureza da Interação: Por que o cliente interagiu com a empresa? Foi
para comprar um item, solicitar atendimento ou devolver mercadoria? Qual o
resultado esperado dessa interação?
Em resumo, o CRM deve propiciar à empresa:
1 - Classificar os clientes, Identificando os melhores clientes, os com maior
potencial de compra e os piores clientes.
2 - Realizar atendimento personalizado e prioritário, mediante a classificação.
3 - Permitir a atuação de campanhas de marketing.

4 - Consolidar o relacionamento com o cliente, mediante satisfação e
fidelização.
5 - Aumentar o ganho financeiro da empresa
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Figura 13.1 - O Gerenciamento das relações com os clientes (CRM) aplica tecnologia para vê-los sob
uma perspectiva multifacetada. O CRM é um sistema e um conjunto de aplicações integradas para
abordar todos os aspectos do relacionamento com os clientes.
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14 - Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos.
Para entregar o produto mais rapidamente ao consumidor e baixar os custos, as
empresas também estão tentando aperfeiçoar seus processos de negócios de
gerenciamento da cadeia de suprimentos. O gerenciamento da cadeia de suprimentos
é a ligação e coordenação estritas das atividades envolvidas na compra, fabricação e
movimentação de um produto. Ele integra os processos logísticos do fornecedor, do
fabricante, do distribuidor e do cliente para reduzir tempo, esforços redundantes e
custos de estoque. A cadeia de suprimentos é um rede de organizações e processos
de negócios para selecionar matérias-primas, transformá-las em produtos
intermediários e acabados e distribuir os produtos acabados aos clientes. A cadeia
interliga fornecedores, instalações industriais, centrais de distribuição, meios de
transporte, lojas de varejo, pessoas e informações por meio de processos como
seleção de matérias- primas, controle de estoque, distribuição e entrega com a
finalidade de fornecer mercadorias e serviços desde a fonte até o ponto de consumo.
A Figura 13.1 mostra o fluxo de informações entre os pontos de uma cadeia de
suprimentos.
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Figura 14.1 - Esta figura ilustra as principais entidades da cadeia de suprimentos e o fluxo
de informações que correm para cima e para baixo na coordenação das atividades
envolvidas na compra, fabricação e movimentação de um produto.
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Os sistemas de informação podem auxiliar no gerenciamento da cadeia de
suprimentos:
•

Decidir quando e o que fabricar, armazenar e movimentar.

•

Transmitir pedidos rapidamente.

•

Acompanhar o andamento dos pedidos.

•

Verificar a disponibilidade de estoque e monitorar níveis de estoque.

•

Reduzir custos de estoque, transporte e armazenagem.

•

Acompanhar os embarques.

•

Planejar a produção com base na demanda real.

•

Comunicar rapidamente as alterações no projeto do produto.
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Para que o gerenciamento da cadeia de suprimentos seja bem sucedido é
preciso uma atmosfera de confiança em que todos os membros da cadeia
concordem em cooperar e honrar os compromissos que firmaram entre si.
Devem saber trabalhar em conjunto para atingir a mesma meta e reprojetar
alguns dos seus processos de negócios afim de poderem coordenar suas
atividades com maior facilidade. Em alguns setores, as empresas ampliaram
seus sistemas de gerenciamento da cadeia de suprimentos para trabalhar
mais colaborativamente com clientes, fornecedores e outras empresas do seu
setor.
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Esta é uma missão muito mais abrangente do que os sistemas tradicionais de
gerenciamento da cadeia de suprimentos, que focavam primordialmente o gerenciamento
do fluxo de transações entre organizações. Ela foca a utilização de sistemas e processos de
negócios compartilhados para otimizar o valor dos relacionamentos.

As empresas estão recorrendo a estes novos relacionamentos colaborativos para
melhorar anda mais seu planejamento, produção e distribuição de bens e serviços. O uso de
tecnologias dirigidas para capacitar múltiplas organizações a projetar, desenvolver, montar,
movimentar e gerenciar colaborativamente os produtos durante todos os seus ciclos de vida
é denominado comércio colaborativo. As empresas podem integrar seus sistemas aos de
seus parceiros de cadeia de suprimentos para coordenar a previsão de demanda,
planejamento de recursos, planejamento de produção, reposição, expedição e
armazenagem. Podem trabalhar em conjunto com fornecedores no projeto de produto e no
marketing. Os clientes podem retornar com informações importantes para os profissionais
de marketing usarem no aperfeiçoamento do projeto do produto, suporte e atendimento.
Uma empresa engajada no comércio colaborativo pode alcançar novos níveis de eficiência
reduzindo os ciclos de projeto de produtos, minimizando o excesso de estoque, fazendo a
previsão da demanda e mantendo informados seus parceiros e clientes.
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A tecnologia de Internet está tornando possível esse nível de colaboração por
fornecer uma plataforma em que sistemas de diferentes empresas podem trocar
informações sem descontinuidade. As redes habilitadas pela Web para
coordenação de processos de negócios transorganizacionais fornecem uma infraestrutura para atividades comerciais colaborativas. Essas redes podem ser
chamadas de redes setoriais privadas e permitem que as empresas e suas
empresas parceiras compartilhem informações sobre projeto e desenvolvimento
de produto, marketing, estoque, e programação de produção, incluindo
transmissão de gráficos, e-mails e esquemas executados em CAD. Muitas dessas
redes são de “propriedade” de grandes empresas e gerenciadas por elas, que as
utilizam para coordenar compras, pedidos e outras atividades com seus
fornecedores, distribuidores e empresas parceiras selecionadas.
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15 - TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.
Como há diferentes interesses, especialidades e níveis em uma organização,
existem diferentes tipos de sistemas. Nenhum sistema sozinho pode fornecer
todas as informações de que uma empresa necessita. Os sistemas são
estruturados para atender a estes diferentes interesses organizacionais. Quatro
tipos principais de sistemas de informação atendem os diferentes níveis
organizacionais:
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•

Sistemas do nível operacional.

•

Sistemas do nível do conhecimento.

•

Sistemas do nível gerencial.

•

Sistemas do nível estratégico.

Alguns tipos::
Sistemas de apoio ao executivo (SAE)

Sistemas de apoio à decisão (SAD)
Sistemas de informação gerenciais (SIG)
Sistemas de trabalhadores do conhecimento (STC)
Sistemas de processamento de transações (SPT)
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Figura 15.1 – Tipos de Sistemas de Informação. As organizações podem ser
divididas em níveis estratégicos, administrativos, de conhecimento e operacional.
Os sistemas de informação atendem cada um destes 5 níveis.
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Cada organização possui sistemas de processamento de transações (SPT), manuais
e automatizados, os quais processam, detalhadamente, os dados necessários visando
atualizar os registros das operações da organização. Estes sistemas incluem
lançamentos de pedidos, controle de estoque, folhas de pagamentos, contas a pagar,
contas a receber e razão contábil, apenas para citar alguns.

Figura 15.2 – Os seis tipos mais importantes de sistemas de informação. Essa figura oferece exemplos de
SPTs, sistemas de automação de escritório, STCs, SADs, SIGs e SAE mostrando o nível da organização e
as funções empresariais que cada um apoia.
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A entrada desses sistemas inclui transações de negócios básicas, como
pedidos de clientes, pedidos de compra, recibos, cartões de ponto, faturas e
cheques da folha de pagamento. O processamento dessas transações atualiza os
registros das organizações de modo que eles reflitam a situação do momento da
última transação processada. Os SPTs automatizados consistem em todos os
componentes de infra- estrutura, incluindo máquinas, programas, bancos de
dados, telecomunicações, pessoas e procedimentos. O processo inclui coleta,
edição, correção, manipulação e armazenamento de dados e, por fim, produção
de documentos.
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Figura 15.3 – Como os sistema de informações gerenciais adquirem seus dados do SPT da
empresa. No sistema ilustrado nesse diagrama, três SPTs fornecem dados resumidos de transações
ao sistema de relatórios do SIG no final de um período de tempo determinado. Os gerentes tem
acesso aos dados organizacionais por meio do SIG, que lhes disponibiliza os relatórios adequados.
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