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RESUMO
Com a era digital, os indivíduos e os negócios produzem grandes quantidades de dados que servem de apoio para
organizações na tomada de decisão por meio de ferramentas Big Data. Contudo, as pequenas e médias empresas
(PME) não produzem dados suficientes para gerar informações úteis para tomada de decisão e assim obter vantagem
competitiva. Este projeto pretendeu verificar a viabilidade de uma PME utilizar-se de serviços de empresas de Business
Intelligence e/ou  utilizar,  de  forma  autônoma,  ferramentas  de  BI.  Para  tal,  realizou-se  uma  pesquisa  de  natureza
aplicada, fundamentada sobre abordagem tanto exploratória bibliográfica quanto experimental. Do estudo realizado e
dos problemas levantados, conclui-se que deve ser criada uma cooperativa de PMEs de forma que serviços de BI sejam
para esta cooperativa.

PALAVRAS-CHAVE: Big data; Business intelligence; Empresas de BI; Ferramentas BI; Pequenas e médias empresas.

1 INTRODUÇÃO

Conforme Dalkir (2011), a Gestão do Conhecimento pode ser entendida como uma atividade
de negócios  que trata  os  componentes  de conhecimento  da organização de forma explícita  de
acordo  com as  estratégias  organizacionais  e  conecta  os  elementos  dos  ativos  intelectuais  aos
resultados  positivos  organizacionais.  E  ainda  é  uma  abordagem  integrada  para  um  ciclo  de
conhecimento  que  engloba:  a  criação,  captura,  organização,  acesso  e  uso  do  conhecimento
organizacional relativo ao capital intelectual da empresa. O ciclo de conhecimento definido tem as
características relativas à:

● criação/captura - refere-se à identificação e posterior codificação de conhecimento interno e
know-how da organização e/ou conhecimento a partir ambiente externo;

● compartilhamento e disseminação - faz-se uma avaliação do conhecimento capturado/criado,
esta etapa diz  respeito  à contextualização de conteúdo.  Trata-se de uma ligação entre o
conhecimento e os seus detentores, de forma a contribuir entre os usuários e membros da
organização; e

● aquisição e aplicação - após validação e avaliação do conhecimento como relevante, ele é
então, inserido no armazenamento e prática das ações pessoais e organizacionais.

Note na Figura 1 que a criação de conhecimento tem origem na informação, e a informação é
um conjunto de dados contextualizados com relações entre eles e dotados de relevância criando um
significado.
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Figura 1: Modelo adaptado do Ciclo de Gestão do Conhecimento.
Fonte: (DALKIR, 2005)

Além disso, a tecnologia da informação (TI) consolida-se atualmente como área influente para
organizações que almejam manter sua postura competitiva no mercado laboral. Com a globalização,
a rapidez com que se emergem os dados e informações, se faz complacente com a sabedoria de
como utilizá-los para benefícios dos negócios.

Segundo a International  Business Machines [IBM] (2011),  “a sociedade gera cerca de 15
petabytes de informações cotidianamente, sobre as suas operações comerciais e financeiras, bem
como sobre clientes e fornecedores”. Logo, saber gerenciar este volume e variedade de dados é
fundamental aos administradores e tomadores de decisão, para usufruir de informações úteis para
os negócios (CANARY, 2013). Esta gama de dados disponíveis é conhecida por Big Data e pode ser
definida  como  sendo  um  conjunto  de  tecnologias  que  permite  uma  nova  abordagem  para  o
tratamento  e  entendimento  de  grandes  conjuntos  de  dados  para  vantagem  competitiva
(BRETERNITZ; SILVA, 2013).

Conforme Freitas et al. (2016), há uma necessidade emergente das organizações buscarem
novas formas de analisar e processar o grande volume de dados desestruturados que não podem
ser  analisados  pelos  meios  tradicionais  de  geração  de  informações  e  conhecimento.  A  análise
elaborada em Freitas et al. (2016) destaca a necessidade de treinamento/capacitação de pessoas
para analisar BD e gerar conhecimento, de desenvolvimento de ferramentas de GC para os ativos
de Big Data.

De  acordo  com  Dantas,  Patrício  e  Lima  (2008),  extrair  uma  decisão  estratégica  das
informações disponíveis na organização, depende da capacitação, interpretação e experiência de
associação do gestor. Já Dantas, Patrício e Lima (2008) indica que extrair uma decisão estratégica
das informações disponíveis na organização, depende da capacitação, interpretação e experiência
de  associação  do  gestor.  Conforme  (PEREIRA  et  al.,  2011),  a  TI  aliada  às  ferramentas
indispensáveis no processo de tomada de decisões, tem relevância no que diz respeito à segurança
e a rapidez imposta pelo mercado cada vez mais competitivo.

Conforme Santos (2015), a falta de conhecimento e cultura das PMEs são empecilhos para a
utilização de ferramentas inovadoras a fim de manter a competitividade no mercado. Deste cenário e
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devido ao fato de que as PMEs não produzem quantidades de dados suficientes para ferramentas
Big Data, este presente estudo pretende compreender tanto as empresas que fornecem serviços de
Business Intelligence (BI) e que disponibilizam repositórios de dados previamente existentes quanto
as ferramentas que podem ser utilizadas na tomada de decisão por estas PMEs.

1.1 PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS NO BRASIL

No  Brasil,  Pequenas  e  médias  Empresas  (PMEs)  apresentam  um  papel  significativo  na
geração de  empregos.  Segundo Santos,  Krein  e  Calixtre  (2012),  entre  2000 e  2008,  as  vagas
empregatícias nos micros e pequenos negócios cresceram respectivamente 4,5% e 6,1% ao ano,
sendo responsáveis por metade dos postos de trabalho formais, totalizando 9,0 milhões.

No âmbito  PMEs em Maringá,  de acordo com a Associação Comercial  e  Empresarial  de
Maringá [ACIM] (2011), em nível de oportunidades de trabalho em micro e pequenas empresas, o
Paraná se destaca no ranking em quarto estado do país e primeiro da Região Sul. Ainda segundo a
ACIM (2011), “em 2010, os 494 mil pequenos empreendimentos paranaenses empregavam 1,11
milhão de pessoas – quase 60% do total de 1,9 milhão de pessoas ocupadas no estado”.

Porém,  devido  a  fatores  gerenciais,  as  PMEs possuem dificuldade de competitividade no
mercado em relação a grandes organizações. Em um estudo do SEBRAE elaborado por Gama,
Bedê e Moreira (2013), “as taxas de mortalidade de empresas com até 2 anos, para as empresas
nascidas em 2007, foram respectivamente: 21,8% no Sudeste, 24,7% no Sul, 26% no Centro-Oeste,
28,7% no Nordeste e 31,1% no Norte”. Estes fatores podem estar associados às características e/
ou atributos dos donos,  tais  como, falta  de planejamento antes da abertura,  falta  de formação/
experiência  na  gestão  de  um  negócio,  falta  de  comportamento/atitudes  empreendedoras,  etc
(SEBRAE, 2014).

O uso de tecnologia para auxiliar a tomada de decisão pode ser um fator a considerar dentro
da perspectiva de sobrevivência empresarial. Os esforços de atualização tecnológica das PMEs, por
sua  vez,  são  condicionados  pelas  características  da  atividade  inovadora  destas  empresas  que
depende de vários fatores relacionados à organização do setor e ao sistema de inovações no qual
elas  se  encontram  (ROVERE,  2001).  Contudo,  Santos  (2015)  demonstra  a  falta  de  cultura  e
conhecimento  para  utilização  de  tecnologias  na  tomada de  decisão  se  torna  um empecilho  no
crescimento dos negócios (veja Gráfico 1), o que se contrapõe com a realidade, já normalmente as
empresas menores têm atividades diversificadas e estruturas flexíveis  que favorecem respostas
rápidas a mudanças no mercado (ROVERE, 2001).

1.2 COMÉRCIO ELETRÔNICO COMO OPORTUNIDADES IGUAIS

O comércio eletrônico tem ganhado notoriedade nos últimos anos, pois adentra empresas ao
cenário da nova era da tecnologia com vendas pela internet. Segundo o  Webshoppers da EBIT
(2017) o E-commerce (comércio eletrônico) faturou R$44,4 bilhões, crescimento nominal de 7,4% e
prevê crescimento  de 12% em 2017,  com quase R$50 bilhões em faturamento. A definição de
Comércio eletrônico, para Nakamura (2011), é como segue

Comércio eletrônico trata-se de todos os processos envolvidos da cadeia de valor realizada
num ambiente eletrônico, utilizando de ferramentas com grande tecnologia de informação e
de  comunicação,  tendo  como  principal  objetivo  atender  as  necessidades  exigidas  pelos
negócios. Pode-se realizar de forma completa ou parcialmente, caracterizado por transações
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negócio  a  negócio,  negócio  a  consumidor,  intra-organizacional,  com fácil  e  livre  acesso
(p.14).

Nesta perspectiva, a revolução do comércio eletrônico abriu espaço para todas as empresas,
elevou a competitividade, inovação, novas formas de relacionamento com o consumidor e qualidade
dos produtos (ARAÚJO, et al. S. d.). Além disso, se fez entender que, tanto as pequenas e grandes
empresas possuem o mesmo espaço na internet, o que as diferenciam é a estratégia e dinâmica.
(ARAÚJO, et al.  S. d.),  pois oportunidades iguais no mercado da internet são geradas para um
pequeno  empresário,  findando  em um espaço  democrático  e  repleto  de  oportunidades  (NERY,
2013).

Salienta-se que, com o constante aparecimento de novas ferramentas, a internet facilitada
cada vez mais o sucesso no mercado das pequenas e médias empresas (NERY, 2013) e auxilia a
tomada de decisão.

Gráfico 1: Pergunta do questionário da pesquisa de SANTOS (2015)
Fonte: PIC, SANTOS (2015)

1.3 BIG DATA E BUSINESS INTELLIGENCE

Com  a  avalanche  de  dados  gerados  diariamente  no  mundo  moderno,  a  tecnologia  da
informação cresce e adentra significativamente na vida dos indivíduos. Como enfatizam Lamartine,
Moura e Amorim (2014):

Redes sociais, como o Facebook e Twitter são as mais novas fontes, onde os consumidores
(consciente  ou  inconscientemente)  estão  fornecendo  fluxos  contínuos  de  dados  sobre  si
mesmos, e graças ao sucesso desses sites, os dados gerados podem expandir-se a grandes
taxas (p. 5).

Volpato (2014) indaga que “o Big Data, então, se trata de um conjunto de tecnologias que são
capazes  de  analisar  e  processar  grandes  quantidades  de  dados  de  diferentes  fontes,  usando
ferramentas e recursos de alta velocidade. ”

A forma como a cultura do trabalho é feita dentro das organizações está sendo transformado
pelas ferramentas de Big Data, o que leva os líderes de TI a unir forças pela análise de dados (IBM,
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s.d.).  Porém, pequenas e médias empresas podem ficar para trás quando o assunto é coleta e
análise de grandes dados. Isto se dá por motivos pertinentes. Segundo pesquisa de Santos (2015),
em  que  foram  entrevistados  gestores  de  algumas  empresas  de  varejo  de  Maringá  e  região,
constatou-se que muitos deles desconhecem este termo e seus conhecimentos. O gráfico 2 mostra
que, apesar de que 38,89% dos entrevistados responderam corretamente, há dificuldade (37,04%)
em definir o que seria um banco de dados.

 

Gráfico 2: Pergunta do questionário da pesquisa de SANTOS (2015)
Fonte: PIC, SANTOS (2015)

Entretanto, a avalanche de dados existentes em grandes corporações, não condiz com o
cenário de empresas menores, o que pode ser inviável a análise de dados, gerados pelas mesmas,
por  ferramentas  Big  Data.  Como  enfatiza  Morais  e  Carvalho  (2009),  o  mercado  das  micro  e
pequenas empresas diferem das grandes empresas em oportunidades, capacidade de investimento,
e perspectivas de lucro e sobrevivência. Por este motivo, é necessária uma abordagem de tomada
de decisão com base em repositórios de dados externos já existentes, fornecidos por empresas que
prestam serviços de Business Intelligence (BI) para coleta e análise.

Conforme Santos e Ramos (2009), os sistemas de BI “combinam um conjunto de ferramentas
de interrogação e exploração dos dados com ferramentas que permitem a geração de relatórios,
para produzir informação que será posteriormente utilizada no suporte à tomada de decisão”. Desta
forma, ainda de acordo com Santos e Ramos (2009), os sistemas de Business Intelligence auxiliam
o aumento da a capacidade de aprendizagem da organização, inteligência conectiva, criatividade
organizacional ao apoiar a produção de novas ideias, adaptando-se aos desafios de forma dinâmica.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A  metodologia  adotada  nesta  pesquisa  é  de  natureza  aplicada  e  fundamentada  sobre
abordagem exploratória relacionando PMEs com tecnologia e serviços de BI.  O delineamento da
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pesquisa  foi  realizado  em duas  etapas:   envio  de  questionário  para  empresas  BI  e  estudo  de
ferramentas BI para uma PME.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este estudo assume que as PMEs não geram quantidade de dados suficientes para que
ferramentas Big Data possam analisar e gerar informações úteis para a tomada de decisão. Porém,
com o auxílio de repositórios de dados fornecidos por empresas prestadoras de serviços BI,  as
PMEs poderiam utilizar dados já existentes como vantagem competitiva. A Amazon Web Services,
por  exemplo,  fornece  um  repositório  de  dados  públicos  geoespaciais,  ambientais,  genômicos,
imagens de satélite, entre outros, para acesso gratuito e algumas ferramentas para analisá-los. A
metodologia adotada nesta pesquisa é de natureza aplicada e fundamentada sobre abordagem
exploratória relacionando PMEs com tecnologia e serviços de BI.  O delineamento da pesquisa foi
realizado em duas etapas:  envio de questionário para empresas BI e estudo de ferramentas BI para
uma PME. Na sequência será apresentado a pesquisa sobre empresas e ferramentas de BI que
fornecem serviços de depósitos de dados a fim de verificar qual a melhor solução para auxiliar os
negócios a adentrarem no mercado competitivo com informações concisas e relevantes.

3.1 PESQUISA JUNTO À EMPRESAS BI

Numa primeira etapa foram enviadas perguntas abertas, por e-mail e para cinco empresas
previamente selecionadas, sobre (a) serviços BI prestados com estimativa de custo, (b) indicação de
ferramentas de  Big Data que podem ser  usadas por  pequenas e média empresas e (c)  outras
informações que nos possam ceder sobre a empresa. Obteve-se feedback de três destas empresas,
tendo uma delas declarado não poder participar da pesquisa em questão. Devido à imparcialidade
na  questão  sobre  serviços  BI  prestados  com  estimativa  de  custo,  onde  duas  das  empresas
participantes alegaram que o custo dos serviços BI depende do cenário da empresa que o contratou,
houve necessidade de um levantamento dos requisitos necessários para que uma PME possa aderir
esses serviços com base em seu escopo. Referente à questão sobre indicação de ferramentas de
Big Data que podem ser usadas por pequenas e média empresas, ambas empresas indicaram que
as ferramentas necessitam tanto de tempo quanto de conhecimento para utilizá-las. Concluiu-se
que, por se tratar de um questionário com respostas abertas e de haver poucos respondentes, não
havia como extrair informações coerentes para este projeto.

Decidiu-se  então que as  perguntas  deveriam ser  refinadas e  que deveriam ser  enviadas
apenas  para  uma  empresa  representativa  na  área  de  BI,  de  forma  que  suas  respostas
representassem as PMEs. Foi escolhida a empresa Wise por ter o SEBRAE como um de seus
principais clientes e as perguntas enviadas são as que seguem abaixo:

● Quais são os passos para a implantação de um BI em uma empresa?
● Quais os tipos de profissionais utilizados para a implantação completa de um BI?
● Recursos exigidos para um profissional desse porte?
● Custo médio de um projeto pensando em pequena empresa?

Na sua resposta, a empresa Wise salientou que o principal indicador para aplicação de um BI,
são os  recursos humanos necessários:  técnico  das metodologias  e  processos de BI,  e  técnico
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negocial (que deve analisar os cenários para definir quais recursos a empresa necessita) e indicou
que devem ser seguidos os seguintes passos para a implantação de um BI:

1. Identificar quais perguntas gerenciais necessitam responder olhando para os requisitos do
projeto, as informações externas e a influência delas no seu negócio;

2. Mapear  as  informações  (dimensões  e  fatos/indicadores)  que  estão  sistematizadas  na
empresa e externas e as definições/documentações das regras dos indicadores;

3. Utilizar  a  prototipação  dos  dashboards (apresentação  visual  das  informações  mais
importantes para alcançar um objetivo de negócio) e fluxos de análise que se quer apresentar
para validação do entendimento do projeto e alinhamento da expectativa do cliente;

4. Montar a arquitetura de extração, tratamento e limpeza e o armazenamento dos metadados
(conjunto de dados específicos);

5. Desenvolver tanto os ETLs (Extract Transform Load) - ferramentas que extraem dados de
diversos sistemas - quanto criar os Dashboards com os dados carregados;

6. Validar a informação com a comparação dos dados carregados aos valores esperados e as
consequentes correções;

7. Homologar  por  parte  do  cliente  do  projeto  já  validado  e  testado  pela  equipe  de
desenvolvimento. Nesta fase também se dá as correções de erros ou melhorias identificadas;

8. Levantar o acompanhamento no período de garantia para correções/ajustes que se façam
necessários.

A empresa Wise enfatizou que, geralmente, são necessários dois perfis de consultores para a
implantação  completa  de  um  BI:  analista/programador  e  arquiteto  de  solução.  O
analista/desenvolvedor, além de experiência em negócios, deve possuir um bom conhecimento de
BI, Data Warehouse (DW), linguagem SQL, ferramentas ETL e Dashboards. O arquiteto de soluções
deve ter conhecimento em BI, DW e banco de dados.

A  empresa  Wise  não  apresentou  uma  definição  de  custo  real,  pois  o  mesmo  deve  ser
derivado dos recursos humanos, da base de dados (distribuída ou local), do armazenamento dos
dados pré e pós extração, do servidor e da infraestrutura necessária. Contudo, a Wise ressaltou a
necessidade de haver um cloud pois dificilmente uma PME terá um especialista para a configuração
de servidores e sua infraestrutura. Reforçou também que, mesmo utilizando ferramentas gratuitas, o
custo médio de um projeto de Gestão básico para uma pequena empresa varia entre ferramenta (na
nuvem) e  desenvolvimento,  o  que seria  em média  cinquenta  mil  reais.  Caso a  PME compre a
ferramenta no modelo On-Primese custaria trinta mil para cinco usuários em média. Porém se existe
um padrão de sistemas e vertical de negócio, pode se replicar a um custo de 10 mil por replicação
(custo de serviço de implantar, validar dados e pequenos ajustes).

3.2 PESQUISA SOBRE FERRAMENTAS BI PARA UMA PME

Nesta  etapa  fez-se  um  levantamento  técnico  para  verificar  a  viabilidade  do  uso  de
ferramentas para análise de dados por uma PME. Gartner (2017) apresentou um estudo sobre as
ferramentas BI mais utilizadas (conforme apresentado na Figura 1). Note que as ferramentas que se
destacam são as da Microsoft (com o Power BI) e da Qlik (com o Qlik Sense). Estas ferramentas
possuem versões tanto Enterprise quanto Desktop. Além disto, o Power BI Desktop e o Qlik Sense
podem ser usados como uma opção autônoma, tanto como usuário individual que utiliza computador
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pessoal quanto como usuário mais especialista que cria maquetes de dados complexos com fontes
de dados local.

Note que algumas informações podem estar no Banco de Dados, mas outras em planilhas do
Excel  ou  até  mesmo  em  formato  de  texto.  Salienta-se  que  no  Banco  de  Dados  têm-se  as
informações  das  vendas  e  na  planilha  do  Excel  tem-se  os  pedidos  que  são  feitos  para  os
fornecedores. Portanto, esses dados devem ser tratados (transformação) para que possa ser feita
sua extração (ETL).  Ambas as ferramentas são focadas em usabilidade e disponibilizam licença
gratuita. Importante ressaltar também que as ferramentas que iniciaram como Software Livre (por
exemplo, Pentaho) começam a aparecer na pesquisa do Quadrante.

Dentre as ferramentas acima citadas, todas possuem comunidade e websites onde é possível
tirar  dúvidas  com  outros  usuários  e  também  adquirir/refinar  o  conhecimento  de  utilização  da
ferramenta. Porém, para manipulação dos dados e confecção das dashboards, é necessário tanto
conhecimento sobre conceitos de BI, modelagem (fato e dimensões) e consulta em banco de dados
(Sql) quanto experiência em negócios para a criação de indicadores que auxiliem na tomada de
decisões. A Tabela 1 apresenta os requisitos mínimos de hardware para utilização das ferramentas
acima citadas. Para verificar o custo com servidores, deve-se primeiro traçar os perfis possíveis de
máquina que devem ser utilizados, conforme apresentado na Tabela 2.

Tabela 2: Perfis de computadores

Perfil \ Processamento Processador Memória

Perfil 1 2 cores 4GB

Perfil 2 4 cores 8GB

Perfil 3 8 cores 16GB

Fonte: Autores
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Figura 1: Quadrante Mágico   
Fonte: (Gartner, 2017)

Tabela 3: Hardware necessário para utilização de ferramentas de BI

Ferramenta Sistema Operacional Processador Memória Espaço em disco

Power BI Windows 7, Windows 
Server 2008 R2 ou versões 
mais recentes

1 GHz ou superior com 
arquitetura x86 ou x64

Ao menos 1GB 
disponível, 1.5GB ou 
mais recomendado.

Não informado

Qlik Sense Windows 7, Windows 8.1, 
Windows 10

Intel Core 2 Duo ou 
superior

4 GB 1.5 GB

Qlik View Windows 7
Windows Server 2003
Windows Server 2008

Intel Core Duo ou 
superior.

4 GB 450 MB

Pentaho Microsoft Windows 2008 
Server R2 & 2012 Server 
R2
CentOS 6 & 7
Red Hat Enterprise 6 & 7
Ubuntu Server 14.04 LTS &
16.04 LTS

Intel EM64T ou AMD64 
Dual-Core

8 GB dos quais 4 GB 
dedicados ao servidor 
Pentaho

20 GB
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SUSE Linux SLES 11 
(SP3+)

Fonte: Autores

Os  valores  de  hospedagem em empresas  que  disponibilizam IaaS  podem ser  vistos  na
Tabela 3. Esta tabela apresenta as mensalidades por máquinas, com base em diferentes empresas
prestadoras deste serviço.

Tabela 4: Custo com servidores

Perfil \ Empresa Digital Ocean Linode Amazon AWS

Perfil 1 $40 por mês $20 por mês $0.047 por hora

Perfil 2 $80 por mês $40 por mês $0.199 por hora

Perfil 3 $160 por mês Não disponível $0.398 por hora

Fonte: Autores

Esse levantamento de ferramentas, arquitetura, valores e recursos humanos necessários para
implantação de BI nos levam a concluir  que não será possível  uma pequena e média empresa
implantar seu próprio BI, mesmo com uso de softwares gratuitos. O maior empecilho encontrado é a
necessidade  de  se  ter  conhecimento  técnico  para  construir/gerar  um  BI  de  forma  a  que  este
proporcione tomada de decisões rápidas e eficazes.

4 CONCLUSÕES

Com  base  nos  dados  gerados  diariamente  pelos  negócios  e  utilizados  por  grandes
corporações para produzir informações úteis para a tomada de decisão, este estudo buscou uma
solução para que pequenas e médias empresas possam usufruir deste diferencial. Porém, a partir da
pesquisa de Santos (2015), constatou-se que as PMEs desconhecem os benefícios das tecnologias
Big Data, seja pela cultura da própria empresa ou pela crença de custo elevado, ao passo que, não
produzem a quantidade de dados necessárias para utilizarem esta tecnologia.

Portanto, este estudo buscou por empresas que fornecem serviços BI e repositórios de dados
já existentes. Através das respostas de um questionário com perguntas abertas enviadas para a
empresa Wise System, foi verificado que para a implantação de um BI em PMEs terá que ser feito
por profissionais qualificados que seguirão passos específicos para mapear o escopo do negócio do
cliente,  arquitetura,  desenvolvimento,  testes,  validações e acompanhamentos do sistema,  o que
elevará o custo do serviço, inviável para pequenas e médias empresas, levando em consideração o
cenário em que se encontram no mercado.

Além  disso,  o  levantamento  de  ferramentas,  arquitetura,  valores  e  recursos  humanos
necessários para implantação de BI nos levam a concluir que não será possível uma pequena e
média empresa implantar seu próprio BI, mesmo com uso de softwares gratuitos. O maior empecilho
encontrado é a necessidade de se ter conhecimento técnico para construir/gerar um BI de forma a
que este proporcione tomada de decisões rápidas e eficazes.
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Dados os problemas encontrados, uma proposta viável será a definição de uma cooperativa
de  PMEs  que  forneça  serviços  de  BI  para  estas  PMEs.  Note  que  a  Amazon  entre  outras,  já
disponibilizam em nuvem soluções de BI e Big data com um custo incremental, ou seja, o custo só
aumenta  se  houver  serviços  adicionais.  Um problema  levantado  é  definir  uma  plataforma  com
indicadores já  padronizados (financeiro,  CRM, vendas,  estoque,  contábil  e  RH)  mas que a API
(Application  Programming  Interface)  para  a  entradas  de  dados  por  parte  dos  clientes  fossem
concisas. Reforçado pelo discurso de Rovere (2001): “O estabelecimento de laços de cooperação
entre as MPMEs brasileiras, através da promoção de clusters ou de alianças estratégicas, pode ser
um instrumento importante para estimular o crescimento destas empresas”.

Portanto, as cooperativas permitem que os pequenos e médios negócios menos favorecidos,
em relação a grandes corporações, possam adentrar ao mercado competitivo, pois com os dados
gerados pela união das empresas que cooperam entre si, podem produzir informações suficientes
para ferramentas BI  e  consequentemente,  influenciará a acessibilidade do custo e facilitará sua
tomada de decisão.

Finalmente, esta pesquisa pretende melhorar a gestão do conhecimento nas organizações. É
consenso que o conhecimento desempenha um papel extremamente preponderante nas inúmeras
dimensões da vida humana, principalmente no âmbito  das organizações que o veem como um
instrumento diferenciador na economia de mercado e indústria. Assim, estudar a viabilidade do uso
de  Big  Data e  de  ferramentas  tecnológicas  demonstrou  o  benefício  de  como  se  pode  gerar
conhecimento  nas  pequenas  e  médias  empresas  vistas,  na  Gestão  do  Conhecimento,  como
organizações.
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