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Há uma crescente procura entre as em-
presas por uma "arquitectura de ferra-
mentas de descoberta de dados",
detectou a Gartner num relatório de Ja-
neiro de 2010. Estas devem ser capa-
zes de oferecer aos utilizadores finais
dados e relatórios e permitir-lhes nave-
gar, visualizar e gravar dados, num
fluxo contínuo. Isto significa que as vi-
sualizações sobre os dados podem ser
armazenadas para reutilização ou par-
tilha.
As capacidades de “self-service” inte-
gradas incluem a disponibilização de
informações de BI aos utilizadores não
técnicos. Mas acabam por beneficiar
também os analistas de alto nível, os
quais têm muitas vezes necessidade de
obter relatórios “ad hoc”, de um mo-
mento para o outro.
São ferramentas de BI de implantação
rápida ou, como as define a Gartner e
outras consultoras, de Data Discovery
(DD), ou descoberta de dados.
Em Portugal, há já vários exemplos de
implantação destas tecnologias. A par
das facilidades trazidas, há vários de-
safios, incluindo proteger a qualidade
dos dados e da relação entre áreas de
negócio e o departamento de TI. Os es-
tragos podem ser maiores do que os be-
nefícios.
Cada vez mais, os utilizadores finais de
BI têm inundado o departamento de TI
com pedidos para a obtenção de maior
quantidade e diversidade de dados. Os
mais experientes tecnicamente tentam
fazer as suas próprias análises em fo-
lhas do Excel.
Mas, muitas vezes, essas iniciativas re-
sultam em dados inconsistentes e im-
precisos. Assim, algumas empresas
têm procurado implantar sistemas de
BI focados sobretudo em colocar os
processos de consulta nas mãos dos
utilizadores finais, através de ferra-
mentas de relatórios colocadas em
rede.
Procuram evitar que as equipas de TI
fiquem sobrecarregadas face ao cresci-
mento de pedidos de informações e re-
latórios de utilizadores finais cada vez
mais frustrados. As facilidades de
“self-service” como interfaces basea-

das em browsers, gráficos interactivos,
listas extensíveis ou guias sobre o soft-
ware suspensas e guias de software
podem ajudar. Acabam por proteger
utilizadores menos ágeis tecnologica-
mente face às complexidades da infra-

estrutura de dados subjacente. Isso li-
berta os profissionais de TI da necessi-
dade de dispender uma enorme
quantidade de tempo a responder aos
pedidos de novos dados e novos forma-
tos de relatórios actualizados.

O segmento Business Intelligence (BI) tem sido invadido por uma série de
ferramentas de implantação mais simples que vão satisfazendo as
necessidades dos gestores. As facilidades proporcionadas podem também
causar rupturas arriscadas.

Vaga de ferramentas refresca BI
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 a Internet nem Amazon e a Fnac não
facturava o que factura hoje. Receber
uma carta das Selecções era um
evento e tinha uma taxa de resposta
brutal. Hoje não estamos nessa reali-
dade. A concorrência é duríssima, os
nossos livros têm dscondo que foi uma
das razões que me facilitou a decisão,
entrei depois de no ano anterior terem
saído muitas 

M&P: As 'gorduras' já tinham sido cor-
tadas.
FL: Já, já. Houve três razões pelas
quais conseguimos atingir este ano o

break-even, depois de dois ou três anos
de perdas muito duras em Portugal. A
fundamental foi, claramente, o corte
na estrutura de custos, aconteceu tam-
bém noutros países, mas em Portugal
foi drástico. Saíram dezenas de pesal e
Espanha, ra fa do que prostão não é a
estrutura de custos, que não é elevada,
o problema é que a receita não é sufi-
ciente para, em condições normais,
rentabilizar essa 

M&P: Noutros mercados a RD tem lan-
çado títulos em segmentos nos quais o
grupo tem know-how. Esse tipo de es-

tratégia está a ser pensada para o mer-
cado ibérico?
FL: O mercado português em termos
publicitários é um décimo, mais coisa
menos coisa, do Espanhol. É um mer-
cado relativamente pequeno e muito
ocupado por grandes grupos de media,
portanto, não é caro lançar revistas em
Portugal o difícil é rentabilizá-las.
Agora o meu dever é analisar oportuni-
dades, ver o que faz sentido lançar ou,
eventualmente, adquirir. Do lado de
Espanha, o mercado é muito grande, 

M&P: Mas há planos concretos de au-
mentar o
portfólio da
RD ao nível
de im-
prensa?
FL: Se as
oportunida-
des surgi-
rem e forem
boas, sim.
E ter como
accionista
um fundo
de investi-
mento até
facilita as
c o i s a s .
Mais facil-
m e n t e
vêem um
plano para
investiir uns
quantos mi-
lhões num
novo prodr
uns quan-
tos milhões
num novo
produto do
que meio
milhão de
dólares de
desvio de
budget. 

M&P: Dado
que têm de
diversificar
as fontes de
receita, pa-
rece quase
uma inevi-
tabilidade.
FL: Não ne-
cessa r i a -
m e n t e .
Tenho vá-

rias formas de poder crescer, uma
delas é sair da minha concha. Há um
mercado que domino muito bem, que
é a venda por correspondência. Esta-
mos a tentar alargar o lote de produtos
que podemos vender, já hoje vendo vi-
taminas, como se fossem cum teste e
vendemos vitaminas. Nos catálogos já
vendemos jóias.

M&P: Diversificar não é necessaria-
mente na área editorial, portanto.
FL: Não é uma inevitabilidade. Ou
seja, sim tenho de analisar oportuni-
dades de investimento na área edito-
rial e revistas em concreto, depois não
sei que posso cdes é que vou investir,
não posso apostar tudo aí. Posso cres-
cer o negócio com venda de mais pro-
dumail, de anúncios nos ps países da
Europa.

M&P: E isso está a ajudar a rejuvenes-
cer o perfil de audiência da Selecções?
FL: Estamos a ter resultados de vendas
melhores do que há uns tempos, me-
lhores do que esperávamos, precisa-
mente porque estamos a conseguir
chegar a mais pessoas. A internet, as
novas formas de comunicação, estão-
nos a permitir chegar a novos clientes,
clientes diferentes, mas que, feliz-
mente, não são assim tão diferentes.
Diferradicionais compram. Eles têm
vindo e gostam dos produtos. Eu tenho
bons produtos, tenho é um problema
de percepção, as pessoas pensam RD
e imaginam logo teias de aranha.

M&P: Olhando para o perfil da Selec-
ções o Bareme Imprensa indica…
FL: Esses números dão uma idade
média de 44 anos do meu leitor - o Ba-
reme Imprensa da maneira como é cal-
culado vale o que vale, mas é o que
temos – números até um pouco mais
jovens do que a idade média do meu
cliente em base de dados, tenho de ad-
mitir. Tirando os países da América La-
tina e da Ásia, a minha revista é
invulgarmente jovem, por estranho que
pareça em relação a outros países. De-
pois também não é propriamente um
problema porque a população não está
a rejuvenescer, antes pelo contrário. No
limite até tenho um mercado maior.

M&P: A percepção é que a revista é um
pouco envelhecida. Como é que se
muda?
FL: A maior parte das pessoas não
pega na revista há mais de dez anos. A
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Os trabalhadores do conhecimento e
utilizadores intensivos de BI querem
fazer consultas “ad hoc”, relatórios e
gerar as suas próprias perspectivas
sobre os dados. As características de
“self-service” destas plataformas de BI
permitem que façam isso enquanto os
protege das vicissitudes de gerirem a
infra-estrutura de dados subjacente.
Resultado: não precisam de pedir
ajuda ao departamento de TI.
Com o devido governo e controlos de
segurança, as ferramentas de DD e co-
laboração podem quebrar antigas bar-
reiras entre diferentes departamentos e
níveis dentro de uma organização.

Além disso, promovem a rapidez e –
mais importante – a eficácia na tomada
de decisão, em toda a empresa, pro-
metem os especialistas. 
A PricewaterhouseCoopers (PwC)
chama-lhe "nova analítica". Ao contrá-
rio da vaga de plataformas de BI ante-
riores, a nova onda tem tudo a ver com
a concessão de acesso directo a ferra-
mentas para os utilizadores das linhas
de negócio que mais podem beneficiar
dos relatórios de BI e análise de dados.
Nas abordagens anteriores, os modelos
de análise de dados dependiam da re-
colha de dados centralizada, disponi-
bilizada de cima para baixo, na

hierarquia da organização.
A nova geração procura usufruir da ex-
periência do ecossistema de negócio
mais amplo, para lidar com a falta de
capacidade de resposta das unidades
centrais de análise, explica a PwC.
"O grande desafio da análise centrali-
zada era conseguir responder às neces-
sidades das áreas de negócio quando
estas não tinham a certeza das conclu-
sões que queriam ou das pistas de que
estavam à procura”, diz um estudo da
consultora. As novas ferramentas pro-
curam atingir esse objectivo dando
acesso e instrumentos a quem age
sobre as conclusões.

Duas tendências de base
Há duas tendências a impulsionarem a
transformação. Uma delas é a explosão
de dados causada pela utilização de
cloud computing, pelos dispositivos
móveis e as redes sociais. Tecnologias
de hardware de baixo custo, de memó-
ria e de armazenamento tornaram mais
fácil para as empresas a recolha de
grandes e variados conjuntos de
dados. Muitas empresas estão à pro-
cura e esperam obter benefícios de ne-
gócios através da análise ao máximo de
dados.
A outra tendência é a crescente dispo-
nibilidade de ferramentas concebidas
para as empresas conseguirem mais
facilmente agregar e analisar grandes
conjuntos de dados. Muitas das ferra-
mentas são projectadas para lidar com
grandes volumes de dados – o cha-
mado fenómeno Big Data – e têm in-
corporadas tecnologias como as de
bases de dados “in-memory”, supor-
tam NoSQL, visualização de dados,
pesquisas associativas e processa-
mento de linguagem natural. Estas
permitem que as empresas consigam
analisar os dados de forma mais rápida
e mais facilmente.

Colaboração é a nova fronteira
A nova fronteira do “self-service” de BI
é a capacidade de suportar a colabora-
ção entre diferentes tipos de utilizado-
res. Isso é feito não só através da
partilha de relatórios e de resultados
de consulta mas também na definição
conjunta de novas formas de visualiza-
ção e análise de informações.
As empresas começam a usar conjuga-
ções de aplicações de colaboração para
permitir às equipas de utilizadores o
desenvolvimento de gráficos, “das-
hboards” e relatórios online. Depois,
disponibilizam-nos em blogues, wikis
ou mesmo no Facebook.<

Data Discovery
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Ao adoptarem-se ferramentas de Data Discovery sem estratégia, o departamento de TI pode tornar-se irrelevante para o BI e as
áreas de negócio podem perder importantes fontes de informação, considera o analista da Gartner, João Tapadinhas.

Data Discovery pode
efectivar “divórcio” entre TI

As ferramentas de Data Discovery (DD),
ou de descoberta de informação, criam
pela primeira vez a capacidade de as
áreas de negócio trabalharem em modo
de “self-service” face às tecnologias. É a
visão do analista da Gartner, João Tapa-
dinhas, para quem se abre um potencial
de conflito relevante entre o departa-
mento de TI e as áreas de negócio.
Sem uma estratégia adequada, a adop-
ção das ferramentas pode facilmente
levar à irrelevância do departamento de
TI, no caso da Business Intelligence
(BI). A gravidade maior está na possibi-
lidade de as áreas de negócios acabarem
por perder o acesso às suas fontes de in-
formação.
De resto, Tapadinhas defende que as fer-
ramentas de DD - ou sistemas de BI de
implantação mais rápida - são um com-
plemento em falta para muitas empresas.

Computerworld – Quais são as caracte-
rísticas fundamentais das soluções de BI
de implantação rápida ou de DD?
João Tapadinhas – As características
fundamentais destas soluções que a
Gartner denomina como sendo de DD
prendem-se com uma interface de mais
fácil utilização, capazes de permitirem
uma manipulação visual e interactiva da
informação em vez do conteúdo estar es-
tático e predefinido como nas soluções
de BI. Outra característica comum é as-
sentarem em bases de dados “in-me-
mory”, permitindo um acesso mais
rápido à informação. Potenciam assim a
interactividade na manipulação da infor-
mação.
Outra propriedade transversal a estas fer-
ramentas é poderem ser implantadas
com intervenção mínima, ou nenhuma,
dos departamentos de TI. Uma razão
pela qual é frequente haver áreas de ne-
gócio a adquirirem e usarem de forma
autónoma este tipo de soluções.
São ferramentas manifestamente em
falta na maior parte dos sistemas de BI
das organizações. Embora muitas te-
nham grande capacidade de fornecer in-
formação aos utilizadores, e usando Data
Mining poderão prever determinada va-
riável do negócio, falta uma capacidade
intermédia de diagnóstico.
Falta o saber porquê e isso permite alte-

rar estratégias e melhorar tácticas. São
ferramentas recomendadas, não apenas
as dos pequenos fabricantes que criaram
este mercado mas também as de fabri-
cantes maiores.

CW – Esse cenário aplica-se no caso do
tecido empresarial português?
JT – É perfeitamente adequado para em-
presas portuguesas, especialmente por-
que as áreas de BI são normalmente
pequenas, e com capacidade de respon-
der às necessidades do negócio.

CW – Não há o risco de haver uma pul-
verização de soluções?
JT – Estas ferramentas respondem a um
conjunto de problemas dos utilizadores,
relacionados com um ciclo de vida de
desenvolvimento muito longo dos siste-
mas de BI. Ou então com a total depen-
dência para poderem fazer alterações
simples, como ter um relatório filtrado
de uma forma diferente.
Tendo este benefício, os utilizadores de
negócio não hesitam em comprar e usar
as ferramentas. Do ponto de vista corpo-

João TapadinhasÛ
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rativo ocorre uma cisão na verdade única
que é suposto a BI representar.

CW- Então também há o risco de se for-
marem silos de sistemas de informação?
JT – Muitas vezes as soluções de DD vêm
substituir folhas de cálculo Excel, que
funcionam para todos os efeitos como
um sistema de BI não reconhecido. Por-
tanto, muitas vezes, o silo já se formou
na empresa. Estas ferramentas vêm sis-
tematizar o silo, sem estar a criar outro.
Mas este silo não deve existir, claro.

CW – Quais são as possíveis armadilhas
ou os desafios escondidos destas solu-
ções?
JT – Uma armadilha típica é quando as
áreas de negócio, ao verem o sucesso al-
cançado com este tipo de ferramentas,
tornam definitivo o divórcio face ao seu
departamento de TI. Tomam assim como
sua responsabilidade a gestão dessas
ferramentas de forma totalmente isolada
daquilo que é o sistema de BI.
O departamento de TI, não compreen-
dendo a possibilidade de tirar partido
deste tipo de soluções e integrá-las na
solução corporativa, reage muitas vezes
de forma negativa. Extremam posições
com as áreas de negócio e deixam de dar
suporte e informação às áreas de negó-
cio.
Pode acontecer as TI continuarem a in-
vestir num sistema que não é usado
pelas áreas de negócio. Mas a médio e
longo prazo começarão a surgir proble-
mas para ambos.

CW – Que outros problemas?
JT – O departamento de TI torna-se irre-
levante na área do BI. E o negócio corre
o risco de perder acesso às fontes de in-
formação essenciais para trabalhar: por-
que, no fim, as TI continuam a ser chave
para a informação necessária.

CW – O que pode acontecer é as TI se-
questrarem essas fontes de informação,
ao reagirem mal?
JT – Sim, gera-se um conflito entre as
áreas de TI e de negócio, que pode blo-
quear toda a evolução dos sistemas de
BI. Impedem mesmo a sua adequada
utilização tanto pelo negócio como pelo
departamento de TI. Os silos já existem,
de alguma forma, e o mais importante é
o potencial conflito gerado com as TI.

CW – Quais são as boas práticas?
JT – Este tipo de soluções deve ser sem-
pre integrado dentro de uma arquitec-
tura de BI ou Business Analytics, mais
ampla do que as ferramentas em ques-

Û “BI em cloud computing
tem sucesso quando
pretendemos soluções
já optimizadas”

CW – Qual será o papel das soluções de cloud computing neste segmento
de BI?
JT – As plataformas de BI em cloud computing são uma área emergente, de alguma forma
complementar a estas soluções de DD. Pode também servir para as áreas de negócio agili-
zarem o acesso a sistemas e ferramentas de BI e ganharem autonomia. Ou então para a for-
mação de áreas de negócios, dotando-as com determinadas competências, de forma ágil.
Mas a integração dos mundos de DD e de cloud computing não é obrigatória, e podem exis-
tir em paralelo. As ferramentas de DD também podem aceder a informação de plataformas
de cloud computing. Evoluem para o mesmo fim mas não existem interdependências entre si.
Ter uma não obriga a ter outra.

CW – Quando é que uma é mais interessante do que a outra?
JT – Os casos de sucesso de DD passam por situações onde obrigatoriamente existe a ne-
cessidade de diagnosticar: existe informação descritiva sobre o negócio, sobre o que acon-
teceu no passado e está a acontecer nesta altura, mas não é suficiente e preciso de saber
porque sucedeu dessa forma. Tiram partido da interactividade e da capacidade de manipu-
lação.
As plataformas de BI em cloud computing têm sucesso quando pretendemos soluções já op-
timizadas para um determinado domínio – por exemplo, a análise de desempenho de vendas:
uma organização cliente da Salesforce já tem as ferramentas analíticas para ter uma visão
completa do desempenho enquanto força de vendas. E tendo uma aplicação já disponível na
cloud, é mais fácil adquiri-la dessa forma, com um custo de operação maior mas menor in-
vestimento inicial.<



Data Discovery6 |

COMPUTERWORLD - Setembro 2012

tão. Elas não vêm substituir mas com-
plementar as soluções adoptadas nos úl-
timos anos.
Como tal, deve haver o cuidado de ga-
rantir uma integração nas fontes de in-
formação, de governo sobre a forma
como a solução é acedida, das regras de
segurança e nas definições das métricas
de negócio – que podem ser mais facil-
mente alteradas com este tipo de ferra-
mentas, sem limitar muito a autonomia.

CW – É preciso garantir também uma
verdade única?
JT – Não gosto de colocar a questão
assim porque a verdade única por vezes
não o é. Prefiro dizer que as ferramentas
e o governo das mesmas devem permitir
que havendo coerência de informação
possam haver diferentes perspectivas
sobre essa informação.
O valor de cliente não representa o
mesmo para todas as áreas de negócio
das empresas. Para um “call center” tem
determinada composição e para quem
está a angariar clientes tem outra. Não
podemos ser demasiado puristas quanto
à verdade única. Obviamente que há mé-
tricas com definição pré-estabelecida,
dados para reguladores e bolsa, etc.
Com este tipo de ferramentas, cria-se
pela primeira vez na organização a capa-
cidade de o negócio trabalhar em modo
de “self-service”. Significa que as áreas
de TI têm finalmente motivação para se
focarem na recolha, tratamento e dispo-
nibilização da informação, da gestão da
infra-estrutura, deixando os especialis-
tas do negócio fazerem aquilo em que
são bons: olhar para a informação, tra-
balhá-la, criar informação, painéis de in-
formação. Mas haverá a necessidade de
se fazerem transferências de competên-
cias para as áreas de negócio: sobre o
desenho de uma “dashboard”, de um
Data Mart departamental, na explicação
de determinada informação que é neces-
sário obter. São funções que requerem
muitas competências de negócio e com-
preensão sobre a informação que devem
estar do lado do negócio.

CW – Promover esta transferência de
competências será uma boa prática
muito importante?
JT – É uma boa prática indispensável ao
sucesso destas ferramentas. Já vi muitas
organizações onde este tipo de ferra-
mentas foram implantadas sem isso
acontecer. Depois, ou o negócio tem as
competências oficiosamente e faz o tra-
balho sem ser reconhecido, ou então as
ferramentas não chegam a serem explo-
radas na sua plenitude.<
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Ninguém questiona a importância dos sistemas de
suporte à decisão nas organizações. Os sistemas de
Business Intelligence (BI) recolhem dados prove-
nientes de diferentes sistemas e disponibilizam esta
informação de forma integrada e organizada para
aumentar o conhecimento da organização, permi-
tindo planificar e acompanhar a evolução do mer-
cado e do negócio e avaliar o cumprimento de
objetivos estratégicos definidos. 

Os benefícios associados à capacidade de análise e
exploração de informação core abrangem todas as
áreas das organizações. No entanto, a implementa-
ção de uma solução de BI In-house(1) implica o en-
volvimento de recursos da própria organização com
conhecimentos técnicos específicos, muitas vezes
inexistentes, bem como um forte investimento na
aquisição de hardware e software de suporte ao sis-
tema, o que requer um elevado esforço financeiro
inicial. A insuficiência de conhecimentos internos é
colmatada pelo recurso a serviços de consultoria,
acrescendo ainda mais custos.

O novo paradigma do Business Intelligence
O modelo de cloud computing baseado na partilha
das capacidades computacionais em que o hard-
ware e software se encontram em data centers
acessíveis através da internet, permitiu o desenvol-
vimento de uma nova geração de soluções de su-
porte à decisão - BI on demand - que, assentes
neste novo modelo, possibilitam às organizações
uma gestão mais flexível de recursos à medida das
suas necessidades em cada momento, sem investi-
mentos em plataformas e recursos, com os serviços
sempre disponíveis a partir de qualquer lugar. Se-
gundo a Forrester, em 2014, as soluções de BI on
demand representarão já cerca de 17% da totali-
dade do mercado de BI(2). 

Adaptabilidade e facilidade de utilização 
A flexibilidade de escolher a solução de BI mais
ajustada à realidade do negócio a cada momento é
um fator cada vez mais valorizado. No modelo cloud,
é possível recorrer a uma solução de BI pré-forma-
tada ou não, consoante for mais conveniente.

As grandes organizações que geralmente possuem
modelos de negócio mais complexos, optam por de-
senvolver soluções customizadas e ajustadas aos
seus processos e às suas necessidades específicas,
podendo adotar no modelo cloud a subscrição de um
serviço que disponibiliza a plataforma requerida
para a implementação e exploração da solução (mo-
delo PaaS - Platform as a Service). Por outro lado, as
organizações que pretendem assegurar resultados
imediatos minimizando o esforço de implementa-
ção, podem subscrever uma solução de BI pronta a
utilizar (SaaS - Software as a Service) que já dispo-
nibiliza um conjunto de indicadores e dashboards

pré-definidos, de acordo com as especificidades do
setor de atividade e dos processos de negócio a mo-
nitorizar, promovendo o conhecimento e o alinha-
mento desses processos com as best practices do
mercado.

Redução de custos
A ausência de investimento inicial e de custos de
infraestrutura no acesso a uma plataforma de BI
alojada na cloud reverte numa significativa redu-
ção de custos para as organizações. A subscrição
em modelo de pay-per-use permite ter uma evolução
de custos alinhada com as necessidades de utiliza-
ção e em consonância com a evolução e necessida-
des do negócio em cada momento.

Elevada capacidade de processamento e rapidez
de análise
A rapidez na análise da informação em tempo real,
assim como a necessidade de processar grandes vo-
lumes de dados são fatores determinantes no su-
cesso da tomada de decisão e garantia de time to
market nos negócios. O reforço das capacidades de
processamento de informação através da utilização
de recursos in-memory(3) permite explorar de forma
autónoma uma extensa informação com elevado
nível de detalhe.

Redução do tempo de implementação
Tradicionalmente, a implementação de projetos de
BI implica e definição dos principais conceitos que
descrevem o negócio, que nem sempre são vistos de
forma convergente na organização. Por exemplo, a
contabilização de receitas feita pela direção finan-
ceira dificilmente converge com a visão comercial.
Este processo conduz a alguma morosidade na fase
inicial de implementação de um sistema de BI e en-
volve muitas vezes custos com consultoria.

A flexibilidade e capacidade de processamento das
soluções de BI on demand, levam a que a definição
de conceitos seja feita diretamente pelos utilizado-
res finais. Uma correta identificação de responsa-
bilidades e do modelo de governance é suficiente
para reduzir de forma significativa o esforço des-
pendido e o risco de erro nesta fase de análise, tra-
duzindo-se em maior rapidez de implementação.

Flexibilidade na integração de dados
Para conhecer bem o seu negócio, os gestores têm
de conjugar dados provenientes de fontes diversas,

internos e externos à organização. As ferramentas
analíticas avançadas de BI facultam a integração
de toda a informação interna e externa sem neces-
sidade de quaisquer desenvolvimentos adicionais
de software, conferindo aos gestores maior autono-
mia e menor dependência das áreas técnicas e do
apoio de analistas. A construção de relatórios e 
dash boards pode incluir dados corporativos, fontes
externas e resultados de análises ad-hoc de forma
integrada e num layout único. 

Acesso multi-dispositivo e em mobilidade
Os gestores necessitam de decidir com rapidez e no
momento certo. As últimas tendências na área da
mobilidade e do BI em tempo real permitem o
acesso imediato à informação a qualquer momento
e em qualquer lugar. Assim, passa a ser possível
aceder aos dados de forma imediata através do
email ou de qualquer dispositivo móvel com acesso
à internet, o que maximiza a produtividade das
equipas.

PT apoia as organizações a desenvolver o seu ne-
gócio com inteligência e segurança
Conhecedora dos atuais desafios das organizações,
a PT coloca ao dispor uma solução de Business In-
telligence on demand integrada e totalmente flexí-
vel com funcionalidades de última geração, que
reforça o time to market e a eficiência de gestão.

Sem investimento inicial e em modelo de serviço
com disponibilidade imediata, o Easy Report está
disponível para subscrição em smartcloudpt.pt,
com custo reduzido. O preço de subscrição é deter-
minado em função do número de acessos licencia-
dos, possibilitando o seu ajustamento permanente
em função das necessidades de utilização. A solu-
ção permite uma redução de custos até 44%(4). A PT
assegura também a proteção de toda a informação
com total segurança na maior rede de data centers
do país. Os serviços de gestão cloud computing da
PT são reconhecidos com a certificação ISO
20000.<
(1) Solução de BI In-house – instalação da solução BI em in-

fraestrutura própria, adquirida pelo cliente.
(2) “Top 10 Technology Trends EA Should Watch 2012-2014”,

Forrester Research, Outubro de 2011
(3) Possibilidade de colocar as bases de dados em memória, per-

mitindo tempos de análise e processamento muito inferiores.
(4) Comparada com uma solução similar que recorra a uma

plataforma hosted.

BUSINESS INTELLIGENCE ON DEMAND

PUB

Rui Rodrigues - Soluções para Business intelligence

http://www.smartcloudpt.pt
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Data Discovery

A adopção de plataformas de Data
Discovery (DD) demasiado generalistas
pode atraiçoar um dos objectivos mais
almejados com a implantação desses
instrumentos: conseguir disponibili-
zar, tanto quanto possível, a informa-
ção específica a cada gestor para este
tomar as suas decisões. E sem
inundá-lo com dados desnecessários.
Por isso, as soluções adoptadas têm
de respeitar a especificidade da acti-
vidade da organização. Mas, além
deste aspecto, o risco de incoerências
de visões e de dados também está pre-
sente.
“A facilidade de integração de dados
e a alteração de regras de negócio são
tipicamente obtidas através de uma
gestão de metadados não integrada e
centralizada”, explica Tiago Durão, da
Deloitte Consulting. A alteração das
regras acaba por ser fácil.
Contudo, face a outros indicadores se-
melhantes disponíveis e oriundos de
outros repositórios sem ser os das fer-
ramentas de DD, ela pode gerar in-
coerências, diz o consultor. Por isso,
alerta que existe “um elevado risco”
de as plataformas não traduzirem “a
visão única da verdade”. E de acaba-
rem por funcionar como um conjunto
de ilhas informacionais.
“Esta é uma das principais razões pe-
las quais muitas das vezes este tipo
de soluções é apenas adoptado à es-
cala departamental e não como ferra-
menta de Business Analytics corpora-
tiva”, considera Tiago Durão.
Há também outra razão que também
concorre para este problema: a espe-
cificação incorrecta de requisitos, diz
Miguel Mancellos, da Capgemini. “As
abordagens ‘bottom up’ acabam por
recriar o que já existe (quando existe),
ou alternativamente implementar uma
longa lista de requisitos dos utiliza-
dores.
Isto, sem a análise crítica dos indica-
dores efectivamente necessários, para
gerir a organização no seu actual ciclo
de vida, e contexto económico”, ex-
plica o consultor. Depois, há também

o problema da tentação de fazer im-
plantações meramente tecnológicas.
Nestas abordagens ignoram-se as es-
pecificidades das empresas. E im-
põem-se “modelos de informação ge-
neralistas, sejam eles sectoriais ou
funcionais, mas que acabam por im-
plantar um elevado número de indica-
dores e relatórios desnecessários”,
alerta o consultor da Capgemini.
De outra perspectiva, a falta de “in-
corporação dos processos de Business
Intelligence (BI) nos processos de ges-
tão e rituais da empresa”, obrigam os
gestores de topo a terem o ónus da in-
vestigação da informação sempre que
dela necessitam. Há empresas que im-
plementaram soluções de BI para ana-
lisar desempenhos nas vendas, mas
continuam a utilizar folhas de Excel

nas reuniões comerciais, ou no cál-
culo dos prémios e comissões, exem-
plifica o consultor.

Arquitectura de dados é crítica
A qualidade dos dados é um impera-
tivo. Não só por afectar as decisões
mas também por poder levar à des-
credibilização das soluções, se for má.
O responsável da Capgemini explica
que a falta de qualidade “provém dos
sistemas de negócio”, envolvendo vá-
rios sistemas, além de processos. As-
sim, na adopção de ferramentas de
Data Discovery, acaba por ganhar es-
pecial importância “a uniformidade
dos conceitos que estão subjacentes à
produção dos indicadores”.
“É frequente encontrar-se numa orga-
nização métodos de cálculos diferen-

A qualidade dos dados, a uniformidade dos conceitos e a visão única sobre a actividade são aspectos que têm de
ser protegidos para as ferramentas terem sucesso entre os utilizadores.

Especificidades têm
de ser salvaguardadas



| 9

Setembro 2012 - COMPUTERWORLD
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tes para o mesmo indicador. Tendo
como consequência típica haver reu-
niões perdidas a discutir métodos de
cálculo, em vez dos resultados pro-
priamente ditos”, ilustra Miguel Man-
cellos, da Capgemini.
Na mesma linha, e como boa prática,
Tiago Durão (Deloitte), defende que
as organizações devem dar atenção es-
pecial ao modelo de informação na
base da solução. Ao mesmo tempo
tem de haver uma forte preocupação
com toda a estratégia de governação
de dados.
Para Mancellos, o envolvimento da
gestão de topo no processo de defini-
ção de requisitos é fundamental. Im-
porta não só definir os indicadores
mais relevantes, como também alinhar
os restantes requisitos em função des-
tes: por exemplo, estabelecer o nível
de detalhe e a periodicidade de ac-
tualização da informação.
Desde o início “deverá definir-se um
conjunto de processos e regras explí-
citas para a criação e evolução das
soluções desenvolvidas”, recomenda
o responsável da Deloitte. O consultor
da Capgemini, por sua vez, acrescenta
que “se há um sistema corporativo
responsável por disponibilizar deter-
minada informação, só este deve ser

aceite como fonte”. Trata-se, na sua
visão, de assegurar uma única fonte
(ou “verdade”) para a informação.
Assim, estabelecer ou clarificar uma
arquitectura de dados e aplicacional
torna-se crítico. “As facilidades dis-
poníveis nestas soluções podem con-
duzir a desenvolvimentos de funcio-
nalidades na camada de informação
incorrecta”, alerta.
Isto significa que, por exemplo, os
processos de limpeza e correcção de
valores têm de ser feitos nos proces-
sos de integração de dados nos repo-
sitórios dos mesmos. E não nas cama-
das de apresentação e sem criar um
processo paralelo – “por exemplo, em
Excel”, como ironiza Miguel Mancel-
los. Este consultor da Capgemini de-
fende mesmo a utilização de sistemas
de alarmística e associa-lhes vários
benefícios:
- alertam os gestores para os eventos
relevantes;

- invertem o ónus da investigação, do
utilizador para o sistema; e

- viabilizam, desta forma, o escrutí-
nio de grandes volumes de dados.

Cloud traz maior agilidade na implan-
tação
Embora menos comuns, as soluções

de BI baseadas em cloud computing
estão a ganhar o seu espaço. Na visão
do CEO da Qipower, Mário Dessa, o
papel das soluções de cloud compu-
ting será agilizar a implantação das
soluções de BI.
Mas isso não passa apenas pela “di-
minuição do tempo de instalação e
configuração das aplicações e infra-
estruturas de suporte”, considera o
responsável do parceiro do SAS Insti-
tute. Há também a redução dos inves-
timentos de aquisição ou licencia-
mento de software e hardware. 
“A cloud computing poderá estar a
mudar a avaliação financeira das so-
luções de BI uma vez que disponibi-
liza hardware, networking, segurança
e o software necessário à criação e
implementação de soluções a pedido
de BI”, acrescenta Jorge Lobo, da Re-
ditus – parceiro da Qliktech.
A segurança dos dados continua a ser
um factor perturbante, diz Mário Dessa,
assim como a movimentação e disponi-
bilidade dos dados. “A passagem de
grandes volumes de dados, anterior-
mente movimentados dentro da rede
interna da organização, tipicamente
com bons tempos de acesso, passam a
estar sujeitos a uma maior variabili-
dade de factores fora do controlo das

Autonomia aumenta 
potencial da informação 
Face às vicissitudes da adopção de tecnologias de Data Discovery, importa perguntar em que medida
as facilidades de “self-service” são importantes? “Ter autonomia no acesso à informação, sem de-
pendências da informática, ou de outros, é fundamental independentemente da função do utilizador”,
responde Miguel Mancellos, da Capgemini.
Tiago Durão, da Deloitte, lembra que a descoberta de tendências, correlações e oportunidades de ne-
gócio ocorre através da capacidade de observar os dados de diferentes formas.
No processo analítico, “dificilmente o utilizador final sabe desde o início todas as combinações e cru-
zamentos de informação de que irá necessitar”, explica este consultor.
O que não invalida a necessidade de partir de um universo de informação bem definido e coerente.
“A maioria dos utilizadores precisa apenas da informação relevante para a sua função, ou que lhe che-
guem alertas sobre as situações”, explica Miguel Mancellos.
Mas existem nas organizações outros utilizadores que “precisam de ser capazes de compor novas
análises, ou ajustar as análises predefinidas”, acrescenta.
Segundo Tiago Durão, a democratização do Business Analytics conduziu a um aumento exponencial
do número de utilizadores e das necessidades dos mesmos. “Os processos de decisão e respectivas
necessidades de informação estão cada vez mais integrados com os processos mais operacionais de
negócio, obrigando a respostas imediatas, caso contrário deixam de ser pertinentes e úteis”, explica.
Por isso, defende a necessidade de minimizar o número de intervenientes no referido processo de
aquisição de conhecimento.<
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empresas, tais como o congestiona-
mento das redes externas, disponibili-
dade dos fornecedores de acesso, carga
e disponibilidade da infra-estrutura da
plataforma da cloud”, explica.
O volume de dados a integrar é um
factor a ter em conta, alerta também
Tiago Durão, da Deloitte. Face à ca-
pacidade disponível das comunica-
ções, poderá inviabilizar a utilização
de um sistema em cloud computing
dada “a elevada volumetria de dados”:
facilmente ela pode chegar a muitos
gigabytes ou mesmo terabytes diaria-
mente, diz o consultor.
Além disso, um serviço deste tipo re-
quer uma elevada uniformização do
sistema e, para acomodar as especifi-
cidades de cada cliente, é necessário
recorrer a parametrização. Isto irá in-
duzir alguma inflexibilidade no sis-
tema e um maior tempo de reacção às

constantes necessidades de altera-
ções, considera Durão.
Assim, na adopção de soluções de BI
em cloud computing, Jorge Lobo re-
comenda especificamente quatro boas
práticas (além da realização de testes
e o desenvolvimento de um piloto com
dados da empresa):
- conhecer o estado, maturidade e
evolução da estratégia de negócio
associada à implementação da solu-
ção de BI;

- uma atenção especial às infra-estru-
turas que possam ser facilmente
adaptáveis à realidade da compa-
nhia;

- utilização de KPI capazes de permi-
tir o alinhamento da estratégia de
BI com a tecnologia a utilizar; e

- definição funcional da solução, en-
volvendo a selecção de indicadores
ou relatórios, entre outros aspectos.

Mário Dessa (Qipower) considera im-
portante ter uma “estratégia de longo
prazo claramente relacionada com os
objectivos do negócio e com objectivos
realistas, prioridades bem definidas e
orçamentos e prazos de entrega cla-
ros”. E, face aos objectivos de disponi-
bilidade dos dados e do desempenho, é
necessário ter em conta os tipo de pro-
cessamento (“batch”, online ou em
tempo real) e o número de utilizadores
com acessos simultâneos e outras ne-
cessidades específicas do negócio.
O mesmo responsável alerta ainda
para a necessidade de ter um plano de
recurso para garantir a continuidade
de negócio. Um aspecto directamente
ligado à “importância organizacional
da informação guardada na cloud”,
que é importante acautelar com solu-
ções de segurança no acesso e nos
“backups”.<

Data Discovery
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Os modelos empresariais de Business
Intelligence (BI) muito centrados no
departamento de TI são insustentá-
veis, de acordo com um estudo da
Forrester Research. Cada vez mais, as
empresas interessadas em desenvol-
ver capacidades robustas de BI terão
de adoptar ferramentas de “self-ser-
vice” de BI e metodologias para o
conseguirem, considera a consultora.
De acordo com o mesmo estudo, exis-
tem dois elementos a impulsionarem
essas necessidades.
O primeiro é o facto de os requisitos
de BI mudarem mais rapidamente
face à capacidade de os suportar.
Mesmo as organizações de TI com as
ferramentas mais recentes e melhores
práticas, muitas vezes, têm de se es-
forçar para darem suporte aos requi-
sitos de negócios para aplicações de
BI, diz Boris Evelson, analista da For-
rester, sobre o estudo.
Ao contrário de outras aplicações em-
presariais, como o CRM e o ERP, as
aplicações de BI têm uma vida útil
curta e podem tornar-se obsoletas
muito rapidamente, lembra.
Evelson acrescenta que a outra ques-
tão importante são as abordagens
convencionais de desenvolvimento de
software serem pouco adequadas para
as necessidades de BI de hoje. 
"A metodologia tradicional de desen-
volvimento em cascata adoptada para
o ciclo de vida de desenvolvimento de
software pede a recolha dos requisi-
tos dos utilizadores, transformando-os
em especificações, que depois são
entregues aos programadores", cons-

tata Evelson.
"Enquanto essa abordagem é frequen-
temente bem sucedida nas implanta-
ções de aplicações tradicionais da
empresa, não funcionam para a maio-
ria dos requisitos de BI", acrescenta.
Segundo o mesmo, cada vez mais as
empresas podem beneficiar da adop-
ção de ferramentas de “self-service”
para os seus requisitos de BI.
O departamento de TI precisa de man-
ter o controlo das aplicações de BI
complexas e de missão crítica. Mas a
grande maioria de outras iniciativas
de BI precisa de ser tratada directa-
mente pelas unidades de negócio que
irão utilizar as aplicações, afirma
Evelson.
"Num ambiente ideal de BI, 80% de
todos os requisitos de BI devem ser

realizadas pelos próprios utilizadores
das áreas de negócios", revela. De
acordo com a sua visão, a chave para
o sucesso com o “self-service” de BI
consiste em escolher as ferramentas
certas.
Para ser realmente útil, uma ferra-
menta de “self-service”de BI deve
permitir que os utilizadores casuais,
utilizadores versados em tecnologia e
executivos experientes a usem para
poderem executar novas consultas, re-
latórios e construir “dashboards” ou
painéis de informação, assegura.
O relatório da Forrester apresenta vá-
rias características que as empresas
devem procurar no referido tipo de
ferramentas de BI. Alguns exemplos
incluem recursos como a modelação,
a virtualização de dados, interfaces
de utilizador gráficas semelhantes às
dos motores de busca e o suporte à
colaboração.

A importância do departamento de TI
Todo este contexto não implica a os-
tracização do departamento de TI nos
projectos de BI. "O departamento
ainda tem de configurar a infra-estru-
tura, a arquitectura, as ferramentas e
políticas", ressalva o analista.
Muitas áreas empresariais tentam
contornar a equipa de TI colocando os
fabricantes a implantar as capacida-
des de “self-service” de BI. "Mas esse
não é o caminho correcto, pois não
lhes vai dar acesso aos dados de toda
a organização, apenas aqueles que
conseguem recolher", alertou.
Por vezes, as unidades de negócio
tentam usar capacidades de BI aloja-
das em fornecedores externos. Mas,
novamente, sem o envolvimento da TI,
tais esforços podem ser limitados face
à potencial abrangência, disse Evel-
son.
"Nas situações em que as TI não têm
tempo, competências ou orçamento,
isso pode acontecer. Mas, novamente,
vai apenas dar-lhes acesso a um sub-
conjunto de dados da organização",
salienta.<

Modelos de BI centrados
nas TI são insustentáveis
A velocidade com a qual mudam os requisitos de BI nas empresas está
a impulsionar a necessidade de adopção de soluções de “self-service” de
BI, segundo a Forrester Research.
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UM MUNDO 
DE POSSIBILIDADES.

IMAGINE PORQUE É POSSÍVEL.

Só conhecendo a fundo o negócio dos clientes  e os mercados onde atuam, é possível
antecipar necessidades e encontrar soluções tecnológicas inovadoras capazes de otimizar
a sua atividade e proporcionar novas oportunidades. Este é o compromisso da PT Prime.
Aliar tecnologia de ponta com consultoria especializada, capacidade e experiência. Já imaginou 
que em vez de um fornecedor pode ter um verdadeiro consultor tecnológico? A PT Prime.
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