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1. BI - Conceito 

Dê dois cliques para 
mudar a foto 

BI (Business Intelligence) é um método para 
ajudar os gestores empresariais a tomarem 
as decisões assertivas para o crescimento 
organizacional. Ou seja, consiste na gestão e 
aplicação de ferramentas tecnológicas para 
coleta, organização, análise, 
compartilhamento e monitoramento de 
dados destinados às tomadas de decisão. A 
capacidade de gerenciar os negócios em 
tempo real é a grande tendência para 
analisar os dados (BI) ou inteligência 
corporativa. 

Em setores como o varejo, por exemplo, assim que um consumidor compra determinado produto e passa 
no caixa, com o BI em tempo real, é encaminhada ao estoque a mensagem instantânea de que haverá 
necessidade de reposição na gôndola, permitindo à empresa um gerenciamento mais adequado de 
mercadorias e recursos financeiros. 
 



1. BI - Conceito 

Em outra ilustração, uma fábrica pode checar as 
perdas de produção, identificando diariamente 
onde estão ocorrendo. Portanto, o BI, quando 
bem implementado, reduz custos de produção 
das organizações. 

“O BI tem como objetivo preencher o gap entre a estratégia 
e a execução. Como as oportunidades e os desafios exigem 
cuidados diários das empresas, a tendência é que o BI 
incorpore cada vez mais informações em tempo real”. 



2. BI com Mobilidade 

O principal benefício que o BI proporciona é a 
segurança e rapidez de informações de 
qualidade para apoiar decisões. Para facilitar 
ainda mais negociações e projetos, nada melhor 
que ter informações sempre à mão. É por isso 
que o BI também pode ser aplicado através de 
dispositivos móveis, como tablets e 
smartphones, estendendo conhecimentos 
gerenciais e estratégicos de forma integrada a 
sistemas de ERP e CRM, oferecendo ferramentas 
com capacidade analítica para profissionais que 
precisam de rapidez na tomada de decisões. 

A mobilidade já deixou de ser um luxo para se tornar um item essencial dentro das empresas que desejam se tornar mais 
competitivas no mercado. Um estudo produzido pela ConsumerLab, publicado pelo site Convergência Digital, aponta que 
ter a possibilidade de trabalhar no escritório ou fora dele já é considerado um ponto chave para melhorar a eficiência e a 
produtividade dos negócios, bem como melhorar o envolvimento com clientes e parceiros. 
 
Com essa dinâmica de trabalho cada vez mais intensa, a tecnologia móvel na solução de Business Intelligence (BI) torna-
se imprescindível para garantir velocidade nas ações, em uma época quando várias atividades precisam ser realizadas ao 
mesmo tempo, na maioria da vezes fora do escritório.. Isso porque, contando com a solução de BI, os indicadores de 
desempenho da empresa ficam à disposição para serem consultados em qualquer lugar e a qualquer momento, gerando 
vantagens competitivas como agilidade na tomada de decisões. 



3. Cenário 

Os dados estão mudando a forma de condução 
das conversas – em salas de reuniões, na 
imprensa e nas mídias sociais, seja para 
responder a perguntas, descobrir informações 
úteis e compartilhar histórias com profissionais 
de todas as áreas, especialistas ou não em 
dados. Com o aumento da utilização dos dados, 
cada vez mais pessoas recorrem a eles para 
responder a perguntas profissionais e pessoais. 
Da mesma forma, os empregadores buscam 
pessoas que possam analisar os dados com uma 
visão crítica. A análise visual será a linguagem 
comum que permitirá às pessoas descobrir 
informações úteis com rapidez, colaborar de 
forma significativa e criar uma comunidade 
voltada para os dados. 

Recentemente, uma série de transformações têm impactado a maneira de se conduzir as operações nas companhias 
e também como devem estruturar o BI. O mundo passa por uma explosão de informações, sendo que levantamentos 
indicam que, a cada 18 meses, dobram os dados para tomadas de decisão nas organizações. 



4. Desafios 

As empresas que já evoluíram nos sistemas transacionais 
como o ERP (Enterprise Resource Planning) para controle 
das compras, vendas, estoque, entre outros, agora têm de 
integrá-los de forma estruturada com ferramentas de 
análise. Um erro comum a ser evitado é que companhias 
invistam nesses dois sistemas, mas eles sigam 
funcionando isoladamente, o que leva a um trabalho 
demorado e custoso para a centralização de informações 
e geração de relatórios. 

Outro desafio na implementação do BI está na conjugação das 
informações internas, do dia a dia das operações, com as 
externas, disponíveis, por exemplo, nas mídias sociais e em sites 
na internet. 
 
Na avaliação de Augusto Fleck, CTO da SOL7 Tecnologia de 
decisão, o BI não deve ser conduzido somente pelas áreas de TI, 
mas exige sim uma abordagem multidisciplinar. Um programa de 
gestão de BI deve envolver todos os departamentos para que 
definam quais dados são relevantes ao negócio, o tempo de 
coleta e compilação e quais serão os usos. Outra orientação é a 
estipulação dos conceitos — por exemplo, todos devem ter o 
mesmo entendimento sobre o que são vendas líquidas, que 
podem ser as vendas brutas menos impostos. Somente assim, é 
possível chegar a relatórios consistentes. “É necessária a 
confiabilidade dos dados”, conclui Fleck. 



5. Dia a dia 

Para um empresa do segmento médico 
cirúrgico que atua em toda região sul (RS, SC 
e PR), a implantação do software de BI 
(Inteligência de Negócios) resultou em 
ganhos de agilidade e aumento de 
produtividade. “Queríamos conhecer melhor 
os nossos clientes e ter informações para 
embasar melhor as nossas decisões, de forma 
personalizada a cada cliente”, enfatiza o 
executivo da SOL7. 

No caso de um conceituado escritório de 
advocacia que atua em quatro estados, RS, DF, SP 
e RJ, o sistema de Inteligência de Negócios foi 
fundamental para transformar a grande 
quantidade de dados produzidos internamente 
em informações estratégicas, fazendo com que a 
alta administração conseguisse entender de forma 
clara e objetiva o desempenho do escritório, 
reduzindo, dessa maneira, o risco de erro na 
condução do negócio. 
 



5. Dia a dia 

Em uma indústria de embalagens, o BI foi fundamental na gestão de relatórios, análises e indicadores das áreas. 
Mostrando de forma simplificada as informações que o ERP possui, podendo cruzar dados e obter insights assertivos 
sobre o negócio. 

Já na indústria de higiene e limpeza, BI contribui para estratégias de vendas direcionadas, conforme as particularidades 
dos mercados das regiões identificadas pela empresa no País e no exterior. Ao analisar os clientes, a empresa notou 
que as vendas de um segundo produto são mais fáceis do que as do primeiro, gerando, desta forma, oportunidade de 
venda de mais produtos para os clientes já existentes, aumentando assim, o ticket médio. 



7. Dias de Recebimento 

Esse índice se refere ao número de 
dias em média que uma empresa 
financia os seus clientes. Por 
exemplo, se a empresa trabalha 
com 60 dias de recebimento, isso 
significa que ela está investindo nos 
seus clientes o equivalente a 60 
dias de vendas. No entanto, 
devemos ter cuidado com o 
investimento no contas a receber 
que, obrigatoriamente, deve ser 
financiado e que pressupõe custos 
de financiamento, riscos de 
inadimplência, atrasos no 
recebimento, custos de cobrança, 
etc. 

Os dias de recebimento devem ser comparados com os dias de pagamento para que o analista possa perceber de que 
maneira a Necessidade de Capital de Giro (NCG) afeta as operações. 
 
Fórmula para obtenção do índice: 
Dias de Recebimento (DR) = Contas a Receber (C/R) / Vendas Médias Diárias (VMD) 



8. Dias de Pagamento 

Diz respeito ao número de dias em que a empresa é financiada pelos fornecedores, em média. Um 
exemplo: se a empresa trabalha com 30 dias de pagamento, isso quer dizer que ela está sendo 
financiada o equivalente a 30 dias de compras pelos seus fornecedores. Caso a empresa demore mais 
tempo para pagar seus fornecedores do que o prazo que foi contratado, diz-se que a empresa está 
praticando o recurso forçado. Esse default da dívida (atraso no pagamento) é usado como recurso aos 
efeitos da sazonalidade. O risco é de o fornecedor aumentar o preço médio exigido pela mercadoria, e 
até mesmo eliminar a organização da sua relação de clientes. 

Fórmula para obtenção do índice: 
Dias de Pagamento (DP) = Contas a Pagar (C/P) / Compras Médias Diárias 



9. Dias de Estoque de Matéria-Prima 

Representa o número de dias de 
matéria-prima que a empresa possui 
em estoque e que permite realizar a 
produção normal. Exemplo: se a 
empresa possui 30 dias de estoque de 
matéria-prima significa que está 
investindo o equivalente a 30 dias de 
compras em seus estoques como modo 
de garantir as necessidades produtivas. 
O risco de se investir muito em 
estoques refere-se, normalmente, aos 
seguintes fatores: custos de estocagem, 
perdas por roubo, obsolescência, ação 
da natureza, custos logísticos, etc. 

Fórmula para obtenção do índice: 
 
Dias de Estoque de Matéria-Prima (DEMP) = 
Estoque de Matéria-Prima (E – MP) / Compras 
Médias Diárias (CMD) 



10. Dias de Estoque 

Esse índice é mais abrangente que o anterior, inclusive englobando-o. Aqui estão, além da matéria-
prima, os estoques em processo, acabados, de mostruário etc. No caso de empresas comerciais, 
somente há um tipo de estoque. Portanto, esse índice não mede somente o estoque relacionado ao 
número de dias de produção, mas também de vendas e de distribuição. 

Fórmula para obtenção do índice: 
 
Dias de Estoque (DE) = Estoque / Custo de 
Produto Vendido Médio Diário 



11. Indicadores táticos – O que analisar? 

São indicadores secundários, que serão acompanhados pelas gerências de cada departamento. Apesar 
de não serem estratégicos, seus resultados devem ser intimamente ligados aos resultados dos 
Indicadores Estratégicos. Exemplos: 

Indicador de lucratividade 
 

Grande parte dos empreendedores se preocupa em acompanhar o faturamento da empresa e, não raro, 
se depara com situações onde os resultados foram positivos, mas o dinheiro não sobra. Parece estranho? 
Sim, mas não é. 
 
cálculo do percentual de lucro sobre o faturamento ajuda a entender melhor qual caminho o negócio tem 
seguido e quais ações podem ser tomadas para melhorar os resultados. Voltando à questão da falta de 
dinheiro, ela pode estar diretamente ligada aos custos que a empresa apresenta. 

Se o seu faturamento foi positivo, mas o dinheiro não está disponível, é sinal de que seus custos andam 
elevados e você precisa tentar resolver esse impacto. Uma boa forma de analisar se a lucratividade do 
seu negócio está em bom estado é compará-la com a lucratividade média apresentada pelo seu setor no 
mercado. 



11. Indicadores táticos – O que analisar? 

Valor do ticket médio 

Este indicador de desempenho permite entender como funciona a dinâmica de vendas e pode ser 
acompanhado de três formas: por venda, por cliente e por vendedor. Com esses três parâmetros, é 
possível identificar a performance do setor de forma mais ampla e identificar ações que podem maximizar 
os resultados ou pontos que necessitam de melhoria. 
 
Por exemplo: se você consegue medir seu ticket médio por clientes, poderá saber quais deles compram 
mais e melhor e mudar a forma como se relaciona com esses clientes, oferecendo um atendimento 
diferenciado e negociações especiais. 
 
Por outro lado, se você acompanha o ticket médio por vendedor, consegue identificar, por exemplo, quais 
se saem melhor. A partir daí, vale investigar os motivos e implementar soluções, como a de investir mais 
na capacitação dos vendedores ou de criar programas de incentivos. 
 
O cálculo padrão de ticket médio se dá: faturamento em X meses / X / nº de clientes. Dessa forma, têm-
se o ticket médio mensal da empresa. 



11. Indicadores táticos – O que analisar? 

Nível de serviço de entregas 

Esse indicador da área de logística revela os dados de uma das operações mais complicadas e, ao 
mesmo tempo, mais observadas pelos clientes: a entrega dos produtos. Esse KPI (Key Performance 
Indicator) é importante não só para entender como está o desempenho da sua operação de transporte, 
mas também se a sua cadeia de suprimentos funciona de forma eficiente. 
 
Serve ainda como base para avaliar o desempenho dos seus fornecedores. Isso é importante para avaliar 
o grau de confiabilidade de cada um deles com relação a suas entregas e o cumprimento de prazos. 



11. Indicadores táticos – O que analisar? 

Taxa de sucesso em vendas 

Esse indicador auxilia os empreendedores a entender 
qual é o índice de vitórias em cada negociação 
realizada pela empresa. Ela pode ser medida 
estabelecendo a relação entre a quantidade de vendas 
que foram efetivamente fechadas e a quantidade total 
de oportunidades que foram abertas em determinado 
período. 
 
Além disso, se as taxas de sucesso forem medidas em 
cada etapa do processo de negociação, é possível 
identificar qual é o maior gargalo do seu funil de 
vendas, aquele que faz com que seus clientes 
desistam da proposta. Por exemplo: se os clientes 
desistem logo no início, o problema pode estar 
relacionado à abordagem dos vendedores. Em um 
momento mais avançado, pode ser consequência da 
oferta de facilidade de pagamento ou, mais adiante, da 
capacidade de entrega. 



11. Indicadores táticos – O que analisar? 

Índice de turnover 

Avaliar o grau de rotatividade dos seus funcionários ajuda a entender as questões internas da empresa. 
Grandes taxas de turnover podem sinalizar problemas de liderança, de clima organizacional e de 
valorização dos colaboradores. Quando a empresa enfrenta problemas internos, possivelmente eles irão 
refletir no atendimento ao cliente. 
 
O grau de turnover pode ser calculado com base no tempo médio de permanência de cada funcionário 
na empresa. A fórmula clássica é (nº de demissões + nº de admissões)/2, dividido pelo total de 
funcionários. Essa taxa de rotatividade acaba se tornando importante para que a organização entenda 
seus problemas e crie ações para solucioná-los e melhorar os resultados da empresa como um todo. 



12. Indicadores Estratégicos 
Custos / resultados / ROI 

Os indicadores estratégicos são os indicadores primários da organização, que serão acompanhados 
diretamente pela diretoria e seu principal propósito é demonstrar de forma rápida se os Objetivos 
Estratégicos estão sendo alcançados. Auxiliam na orientação de como a empresa se encontra com 
relação aos objetivos que foram estabelecidos anteriormente. Eles indicam e fornecem um comparativo 
de como está o cenário atual da empresa com relação ao que deveria ser. Exemplos: 



12. Indicadores Estratégicos 
Custos / resultados / ROI 

Faturamento 
Demonstra para a diretoria da empresa se a meta 
de vendas está sendo atingida a cada mês e 
também a evolução ao longo do tempo. Caso haja 
alguma variação em relação à meta. 

Indicadores de Lucratividade 
Relação percentual entre o lucro e as vendas 
totais. Exemplo: numa empresa foram vendidos R$ 
100.000,00 em mercadorias e apurado um lucro de 
R$ 10.000,00. Portanto a lucratividade é de 10%. 



13. ROI 
ROI é o acrônimo em inglês para “Return on Investment” (Retorno sobre o Investimento) e, como o 
próprio nome diz, o ROI representa o lucro ou prejuízo obtido depois de um determinado investimento. 

O mais comum é utilizar o indicador de ROI para avaliar a viabilidade de Investimentos Operacionais, como a aquisição 
de máquinas, equipamentos, computadores, etc. Mas nada impede sua empresa de utilizar a análise de Retorno sobre 
o Investimento também para qualquer outro desembolso, como por exemplo, a contratação de um novo funcionário, a 
terceirização de um serviço ou até mesmo a reformulação de um produto da empresa. 



13. ROI 

Como calcular o Retorno sobre o Investimento: 
 
A fórmula de cálculo do ROI é muito simples: 
ROI = ((Receita – Custos) / Custos) * 100 
 
Ou seja, basta calcular a Receita Líquida que o investimento irá gerar para a empresa durante todo o tempo que estará 
operante, subtraindo os seus custos de aquisição e depois dividir isto tudo pelos próprios custos de aquisição do 
investimento. 
 
Por exemplo, imagine que sua empresa esteja planejando adquirir uma nova máquina no valor de R$ 100.000. Esta 
máquina terá uma vida útil de 10 anos gerando mensalmente um aumento de R$ 2.500 na Margem de Contribuição da 
empresa (já subtraídos os custos de produção e comercialização). Logo, em 10 anos a máquina irá gerar R$ 300.000 
adicionais para a empresa. Subtraindo os custos de aquisição do equipamento, teremos um Retorno sobre o 
Investimento de 200%. 
 
IMPORTANTE: na fórmula de cálculo do ROI devem ser consideradas apenas as receitas e custos adicionais gerados 
pelo investimento e não as receitas e custos totais da empresa.  
 
Independentemente de em qual categoria os indicadores se encontram, eles são igualmente importantes, pois são eles 
quem fornecem a visão que a empresa necessita para enxergar seus processos e conseguir uma base sólida para 
alinhá-los aos objetivos traçados. 



uMov.me é uma plataforma completa 
para  criação de aplicativos (sem programação) 
para a automação e gestão de pessoas 

nos mais diferentes segmentos de negócio. 

Logística 
Força de 
Vendas 

Trade 
Marketing 

Ordem de 
Serviço 

Projetos de 
Mobilidade 

BIMachine é desenvolvido pela SOL7, empresa 
de tecnologia 100% nacional, presente no mercado desde 2005. 

Voltada à inteligência de negócios, auxilia empresas 
de diferentes áreas de atuação e porte a obter resultados 

superiores e diferenciais competitivos. 


