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Resumo:  
 

O cenário atual de competição do setor de construção civil, marcado por um 
crescimento acelerado, tem levado as empresas a investimentos contínuos em 
Tecnologia da Informação, buscando aumentar sua eficiência operacional, redução de 
custos e um aprimoramento contínuo em seus processos de negócio. Tendo como 
principal motivador a análise desse cenário, esta dissertação teve por objetivo principal 
verificar como a tecnologia de Business Intelligence pode agregar valor no 
alinhamento estratégico e no processo decisório em uma empresa da área de 
construção civil com atuação em Belo Horizonte, na percepção de seus gestores. 
Temas como Estratégia, Processo Decisório, Construção Civil, Sistemas de 
informação, Enterprise Resource Planing, Business Intelligence e Alinhamento 
Estratégico fazem parte do referencial teórico em suas definições e atualizações 
conceituais. O método adotado para as análises foi um estudo de caso realizado por 
meio de uma pesquisa descritiva de natureza qualitativa. Para se chegar aos 
resultados, foi usado o instrumento que faz parte do ANEXO A, especificamente, um 
formulário elaborado através de duas dissertações, com perguntas direcionadas ao 
objetivo geral da pesquisa. Foram entrevistados 10 usuários do sistema Business 
Intelligence, entre Diretores (2), Gerentes (3), Coordenadores (1) e Analistas (4), tanto 
de TI como de Negócios, em entrevistas gravadas para posterior transcrição. Os 
principais resultados obtidos apontam que qualquer implantação de Business 
Intelligence necessita de um alinhamento eficiente para o seu sucesso. O Alinhamento 
Estratégico e, consequentemente, a Gestão Estratégica, na percepção dos 
entrevistados, são vistos ainda com necessidades de melhorias. Na organização, o 
Processo Decisório não existe como metodologia explícita e clara, sendo utilizado de 
formas diversas e usando métodos não formais, muitas vezes baseados em questões 
financeiras. Portanto, por meio deste estudo, percebe-se que a tecnologia Business 
Intelligence é vista como ferramenta de importância, principalmente na percepção do 
setor em que está implantado, mas necessita ainda de uma aceitação maior em outros 
setores da organização. Assinala-se também que, a partir deste trabalho, as seguintes 
questões, ao final colocadas, remetem à possibilidade de realização de outras 
pesquisas: Quando implantado de forma integral em uma organização, o Sistema de 
Business Intelligence atende à expectativa dos gestores em relação ao alinhamento 
estratégico? A adoção de indicadores de desempenho poderia agregar valor à gestão 
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organizacional? Os resultados obtidos no estudo poderiam ser comparados a 
resultados em outros setores? 
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