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Resumo:  

 
A formulação da estratégia organizacional para criação de valor e o uso de 
ferramentas de TI alinhadas aos objetivos de longo prazo são indispensáveis 
para as empresas obterem sucesso nos negócios. Este trabalho qualitativo e 
exploratório faz um estudo de caso comparatório dos fatores críticos de 
sucesso do Business Intelligence (BI) como apoio à estratégia organizacional. 
Para a identificação desses fatores, foram entrevistados seis analistas de 
negócio especializados em BI e se utilizou como pilar teórico o TAM, modelo de 
aceitação de tecnologia que é amplamente aplicado em estudos que envolvem 
a perceção de usuários sobre soluções de TI. Este estudo conta com conceitos 
de estratégia, alinhamento estratégico, sistemas de informações, qualidade das 
informações, BI e analistas de negócios, buscando relacionar o referencial 
teórico com o cotidiano dos entrevistados. As informações obtidas das 
entrevistas foram agrupadas por consultoria para, posteriormente, cruzar os 
dados e associar o estudo comparativo com os fatores críticos de sucesso da 
perspectiva dos profissionais. A crença de que o BI é uma das formas mais 
usadas pelas organizações para alcançar objetivos estratégicos é contestada 
na análise das entrevistas. O trabalho identificou os seguintes itens como 
fatores necessários ao sucesso do BI: aquisição da ferramenta e levantamento 
de requisitos priorizando a utilidade, desenvolvimento de documentos analíticos 
visando a facilidade, sistemas transacionais com dados de qualidade, 
patrocinador influente e motivador para a adoção do BI, especialistas técnicos 
e de negócios comprometidos e recursos suficientes para a realização do 
projeto. Os principais desafios identificados para o BI foram: conscientizar a 
associação da ferramenta tecnológica como apoio à estratégia organizacional e 
ao processo decisório, atender as necessidades da empresa e usar indicadores 
globais em âmbito corporativo. 
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