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Resumo: A verificação e elaboração de indicadores estratégicos para a utilização de Data 
Mining é a temática que orientará este artigo, envolvendo construção teórica e implantação 
de elementos e ações circunscritas e relacionadas ao referido processo. Seu propósito central 
constitui-se no engendramento da pesquisa de concepções e modelos teóricos, apropriando-
os como referência para implantação de ações relacionadas à elaboração destes indicadores 
que proverão um melhor aproveitamento dos dados da instituição analisada. O recorte 
teórico-metodológico estruturado se propõe a alicerçar a construção de um corpus teórico 
consistente e suficientemente embasado para respaldar a posterior articulação objetivando a 
correta formulação dos indicadores supracitados, procurando engendrar os subsídios 
necessários à implantação do processo de data mining, para a posterior articulação com o BI 
(Business Intelligence). Essa perspectiva pretende viabilizar uma dinâmica na tomada de 
decisões permeada pela concepção de organização aprendente, centrada na valorização do 
capital humano e voltada aos princípios e funções universitárias e a sua necessária 
competitividade e sobrevivência. 
Palavras-chave: Estratégia; Data mining;, Universidade. 

1. Introdução 

A mercantilização exacerbada do ensino superior brasileiro através da pulverização 
das IES - Instituições de Ensino Superior impõe às Universidades uma reavaliação do seu 
status quo no que tange ao quesito estratégia. Anualmente formam-se aproximadamente 2,5 
milhões de alunos no ensino médio brasileiro, onde 1,3 milhão seguem para instituições 
privadas e apenas 300 mil para instituições públicas. Destarte, como melhor posicionar a IES 
Privada frente à concorrência e atual dinâmica de mercado com base em suas informações e 
experiências? 

Muito se discute acerca da sustentabilidade ambiental, regional, política e 
principalmente econômica. Manter-se em um mundo globalizado, com a freqüente quebra de 
paradigmas e conseqüente emergência  de novos, nos mais diversificados meios, suscita às 
organizações rever seus processos de elaboração de estratégia, bem como a diminuição no 
tempo para a realização do mesmo. Neste aspecto o uso da tecnologia da informação tem 
papel fundamental, procurando agregar rapidez e confiabilidade nas informações repassadas 
para a elaboração de novas metas e objetivos.  

No entanto, Drucker (2001) afirma que a verdadeira vantagem competitiva de uma 
organização reside em seu capital intelectual, pois são os colaboradores quem darão o devido 
encaminhamento à empresa, e para a elaboração de indicadores estratégicos não é diferente. É 
esta elite pensante quem definirá quais os critérios necessários para a “filtragem” dos dados 
para o auxílio na tomada de decisões. O processo de data mining que consiste em “garimpar” 
estes dados em uma grande base de dados (data warehouse) necessita destes subsídios para a 
sua execução, fazendo o uso de todas as informações de que a organização dispõe, buscando a 
potencialidade desta gama de dados. 

Sendo assim, o presente artigo objetiva demonstrar brevemente o processo de 
reestruturação da área de sistemas de informação da Universidade da Região de Joinville – 
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UNIVILLE, no que tange ao aspecto de tecnologia da informação para a utilização do data 
mining na busca de um melhor posicionamento estratégico, onde a premissa básica para que 
não haja sua subutilização é a correta formulação dos indicadores estratégicos que subsidiarão 
esta ferramenta e de que forma eles estão ligados com o restante da organização. 
 

2. Estratégia 

Atualmente muito se discute acerca deste tema – Estratégia – que a milhares de anos é 
considerado um elemento vital para o ideal posicionamento de uma organização empresarial 
ou militar, de onde inicialmente surgiu este conceito. 

Em termos contextualizados, ela nada mais é do que um plano que deve englobar 
aspectos sistêmicos inerentes à organização, como metas, objetivos, valores, culturas, missão, 
visão e políticas, entre outros aspectos relevantes que precisam estar orientados para que 
coadunem com os objetivos definidos pela coalizão dominante da instituição. Sua importância 
é tanta que “a implicação estratégica mais profunda da nova economia é que as empresas 
devem captar oportunidades imprevistas e efêmeras, a fim de serem bem-sucedidas” 
(EISENHARDT e SULL, 2002). 

No entanto, para que a estratégia se caracterize como um plano, prospectando cenários 
e implicações diversas no intuito de minimizar impactos negativos e otimizar ou maximizar o 
aproveitamento de oportunidades oriundas do mercado, Mintzberg (2000) ressalta a 
importância na observação histórica de padrões que como a própria teoria sistêmica aborda na 
ocorrência de laços causais autopoiéticos, que vão realimentar os planos para uma reavaliação 
da estratégia vigente. Porter (1992) toma como pressuposto básico o posicionamento de 
mercado, transformando em síntese uma minuciosa análise da concorrência através de 
aspectos internos e externos da organização. Mintzberg (2004) ainda destaca outros dois Ps, a 
perspectiva (perspective), potencializando e buscando a visão da empresa, e o truque 
(proveniente do inglês ploy) que muitas vezes se faz necessário através de manobras para 
ludibriar e confundir a concorrência, fechando sua teoria dos cinco Ps da estratégia (plano, 
padrão, posição, perspectiva e truque). 
 

3. Sistema de Gestão Empresarial 

Se a estratégia engloba diversos elementos, muitas vezes emergentes das diversas 
relações que caracterizam os variados sistemas de uma organização, no atual contexto 
paradigmático que vivemos, a tecnologia da informação tem um papel fundamental no que 
tange este aspecto. 

Sua importância incomensurável e incomparável se traçados comparativos nos 
diferentes períodos e avanços tecnológicos da humanidade capitalista moderna vem ao 
encontro do conceito supracitado de estratégia. A rapidez e confiabilidade com que a mesma 
pode captar, armazenar, processar e analisar os dados, difere de organização para organização, 
podendo gerar um diferencial competitivo abarcando todos os Ps de Mintzberg. 

Mas para que a tecnologia, precisamente os sistemas baseados em computadores, 
possam efetivamente auxiliar no processo de formulação de estratégias e tomada de decisões, 
ela deve receber insumos das mais diversas fontes, realizando o tratamento destes dados, 
transformando-os em informações relevantes à organização para que posteriormente sejam 
abstraídas em forma de conhecimento para a tomada de decisões estratégicas. 
 
3.1 ERP – Entreprise Resource Planning 

Destarte, o surgimento de aplicativos que buscam a integração de todas as informações 
da organização em uma única ferramenta e/ou base de dados, vem como alternativa à 
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fragmentação dos setores e suas respectivas necessidades no que tange ao aspecto de 
administração de recursos e atividades. 

Nesta guisa, o ERP (Enterprise Resource Planning), conforme Norris et al (2001) vem 
atender a esta demanda através de “uma abordagem estruturada para a otimização da cadeia 
de valor interna de uma empresa”. Sendo assim, sua função básica é receber as informações e 
organizá-las mediante a utilização de uma codificação própria, buscando a padronização de 
processos e informações em uma dada organização ou grupo empresarial. 

Dada a integração que este sistema exige, padronizando a inserção dos dados e 
mantendo-os armazenados em uma base comum, a agilidade obtida mediante a implantação 
deste é significativa e abarca os aspectos quantitativos e qualitativos propiciando um maior 
dinamismo na tomada de decisões, obtendo assim um maior índice de acuracidade nas 
respostas frente aos posicionamentos ou mudanças adotadas. 
 

3.2 DataWarehouse 

Nada adianta um bom sistema ERP, mediante a utilização de um excelente banco de 
dados, se o mesmo não for corretamente utilizado através de ferramentas que realizem a 
“filtragem” e a “procura” destes dados adequadamente, transformando-os em informação. 
Embora o ERP disponha de ferramentas que auxiliem os usuários a gerar relatórios e filtrar os 
dados de acordo com a sua necessidade e conveniência, em alguns momentos, dada a 
extensão da base de dados, o processo pode se tornar lento, moroso e ineficiente no 
tratamento de relações multidimensionais. 

Ao encontro desta premissa surge o Data Warehouse, que de acordo com Singh(2001) 
“é o processo de integração dos dados corporativos de uma empresa em um único repositório 
a partir do qual os usuários finais podem facilmente executar consultas, gerar relatórios e 
fazer análises”. Já Giovinazzo (2000) afirma que o Data Warehouse  é a própria infra-
estrutura de um BI (Business Inteligence) – sistema que implica em pensar abstratamente 
acerca da organização, do seu negócio, organizando grandes quantidades de informação do 
ambiente de negócio. 

Inmon (1993) define como Data Warehouse "um conjunto de dados orientados por 
assunto, integrado, variável com o tempo e não-volátil, que fornece suporte ao processo de 
tomada de decisão do negócio". 

Dado o arcabouço teórico supracitado, fica evidente a importância de se entender e 
gerenciar as informações em uma organização, no intuito de obter um melhor posicionamento 
frente a dinâmica do mercado atual. Nesta via Behrens (2006) questiona "Onde está o 
conhecimento que perdemos na informação? E onde está a sabedoria que perdemos no 
conhecimento?", chamando a atenção acerca de um novo e grande desafio: o excesso de 
informações. Com a massificação da informática e a interconexão cada vez mais ampla de 
todos os sistemas e computadores, fica evidente o desafio imposto de atenuar os ruídos na 
busca pela amplificação do sinal. Ou seja, tratar adequadamente os dados, para que os 
mesmos agreguem valor aos diferentes processos da cadeia produtiva na busca pela vantagem 
competitiva. E é justamente neste ponto o atual nó górdio das organizações que o data 
warehouse pode ser considerado como fulcro balisador. Sua correta utilização pode 
determinar benefícios tangíveis, como melhor rotatividade do estoque de produtos, menor 
custo de lançamento de produtos com aprimoramento da seleção de mercados-alvo entre 
outros, assim como benefícios intangíveis como a agilidade no processo de aquisição de 
determinados bens de consumo e rapidez na tomada de decisões orientadas ao mercado. 

Para que isto seja possível, sua “velocidade de adoção, o grau de resistência e a 
intensidade de suporte são altamente dependentes do ‘caráter’ da organização” dos Sistemas 
de informação e do papel que ela exerce na organização, conforme afirma Inmon (1999). 
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Destarte, é imprescindível um estudo antecipado acerca da adoção de tal tecnologia, haja visto 
que os aspectos culturais influenciarão diretamente os resultados desta aplicação. 
 
3.3 Data Mining 

No entanto, para que a organização obtenha os benefícios supracitados entre outros, a 
mesma precisa "garimpar" os dados na busca das informações pretendidas. Singh (2001) 
define Data Mining como "o processo de extração de informações desconhecidas, porém 
significativas, de bancos de dados extensos" aplicando uma lógica a estas informações que 
encontram-se desestruturadas buscando agregar sentido à elas. Para Carvalho (2001), “trata se 
de um conjunto de técnicas reunidas da estatística e da inteligência artificial com o objetivo de 
descobrir conhecimento novo, que porventura esteja escondido em grandes massas de dados”. 

Sua função é varrer grandes quantidades de dados, conforme critérios/indicadores 
estratégicos estabelecidos pela coalizão dominante (Figura 1) para identificação de padrões e 
tendências nos dados existentes no Data Warehouse. Estes indicadores são direcionados 
conforme a missão e os objetivos definidos pela organização, tomando cuidado para mantê-
los alinhados ao planejamento estratégico da mesma. Se tais critérios forem bem definidos, tal 
ferramenta constitui-se como um poderoso aliado  no direcionamento da organização, haja 
visto que o cruzamento de diversas informações poderá indicar com precisão o seu status quo, 
permitindo um processo mais amplo de análise buscando um possível favorecimento à 
síntese, premissa básica no atual mundo dito complexo e sistêmico. 
 

 
Figura 1 - Função dos Indicadores Estratégicos no DataMining 

Fonte: Fendrich, Reis e Pereira (2006) 

 4. O Ambiente de Estudo – A Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE 
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A UNIVILLE é uma universidade comunitária que atua na região norte catarinense 
desde 1967 em diversas áreas do saber. Tendo se submetido a reformulações estruturais e 
reorganizações internas recentemente, a UNIVILLE edifica gradativamente a implantação de 
um processo de cultura organizacional mais participativo, onde a propalada gestão 
democrática possa ser promovida, visando a superação da fragmentação e visão tradicional 
com vistas a instauração de uma visão descentralizada e holística rumo à concepção de uma 
organização aprendente conforme preconiza Senge (2002). 

Destarte, a UNIVILLE enquanto instituição geradora e difusora do conhecimento, 
necessita para corroborar essa condição, assumir um viés de gestão voltada ao conhecimento, 
potencializando a ação dos diferentes atores da comunidade acadêmica, num esforço coletivo, 
integrado e co-responsável, instaurando uma nova cultura, que desdobrada e comungada pelos 
diferentes setores vitalizaria a missão da universidade que visa a formação de cidadãos 
comprometidos, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e convalidando sua função 
social de universidade.  

No entanto, para garantir sua sustentabilidade a médio e longo prazo, dado o atual 
cenário – pulverizado por instituições de ensino superior privadas – necessita rever processos 
na busca pela agilidade e melhor posicionamento frente a esta competitividade. Além de 
diversos processos administrativos, no que tange ao aspecto tecnológico no âmbito da gestão, 
em meados de 2000 a instituição implantou um sistema ERP na busca pela padronização de 
todos os dados inseridos em diferentes sistemas para utilizá-los não somente em nível 
operacional, mas também estratégico. 

Num processo muito bem estudado, procurando minimizar os trade-offs normalmente 
oriundos deste tipo de migração, optou-se por uma determinada ferramenta de gestão que 
buscasse integrar todos os processos desta grande organização. Diversas foram as propostas e 
opções analisadas por uma equipe designada por suas habilidades em diferentes áreas para 
verificar a viabilidade de aquisição e implantação desta ferramenta de gestão, que neste 
trabalho receberá o nome de ERP XYZ.  

Atualmente este processo de implantação pode ser dividido em seis etapas distintas 
(pré-definidas inicialmente), dentre as quais, o presente artigo aborda a quinta etapa que 
encontra-se em execução. A primeira etapa, tinha como foco principal a integração de todas 
as bases de dados e conseqüente normalização no processo de conversão dos dados. Porém, 
no processo de migração e importação das bases de dados antigas para a nova base de dados 
do sistema ERP, gerou-se uma inconsistência, ocasionando problemas com a confiabilidade 
nas informações ali contidas, submetendo os colaboradores a trabalharem em mais sistemas 
distintos (leia-se sistemas antigos e ERP XYZ), ocasionando re-trabalho e consequentemente 
custos à organização, obrigando o processo de implantação a ser paralelo e parcial. 

Na impossibilidade de correção destas falhas, partiu-se para a segunda etapa, inserida 
no projeto forçadamente, para que o sistema se adequasse à realidade da organização: a re-
engenharia deste software. Para tal, houve o congelamento da base de dados antiga, ou seja, 
manteve-se inalterada a mesma, re-implantando o sistema a partir de uma nova base de dados 
em branco e fazendo a reinserção dos dados de forma normatizada no intuito de garantir a 
integridade dos mesmos. 

Terminada esta fase com a garantia de uma base coesa e principalmente confiável, 
deu-se prosseguimento a terceira fase onde foram realizados os ajustes nesta ferramenta e sua 
respectiva base. Este processo foi realizado pela equipe da empresa fabricante do ERP XYZ, 
devidamente supervisionada pela equipe de TI – Tecnologia da Informação – da UNIVILLE 
no intuito de garantir o aprendizado, principalmente no que tange o aspecto tácito, da equipe 
interna responsável pelo sistema. Esta mesma equipe, novamente em conjunto com a empresa 
proprietária do software deram início a uma das fases mais importantes do projeto: 
capacitação e mobilização dos usuários. Sem o engajamento dos colaboradores da instituição, 
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todo o investimento realizado ruiria e comprometeria todo o processo de implantação da nova 
ferramenta. 

Para esta quarta etapa, foram divididos os usuários em níveis de conhecimento no 
intuito de identificar o perfil de cada um, para no processo de treinamento, onde os 
colaboradores participantes da equipe de migração do sistema atuaram como multiplicadores, 
haver turmas heterogêneas, tanto no aspecto cognitivo quanto ao favorecimento da integração 
das diferentes áreas da instituição. Neste momento, muita atenção foi necessária para que a 
expectativa dos envolvidos fosse alcançada demonstrando os novos processos identificados na 
etapa de reengenharia e conseqüentemente a eficácia trazida por esta nova metodologia, onde 
o sistema implantado atua como agente na busca pela eficiência na execução das tarefas que 
contemplam o fazer diário de cada colaborador. 
 
5. Formulação de Indicadores 

A formulação de indicadores estratégicos dá-se em praticamente todos os segmentos 
empresariais, inclusive na área educacional, em instituições de ensino superior privadas como 
a UNIVILLE – Universidade da Região de Joinville. Para sua correta formulação, 
inicialmente pressupõe-se uma acertada identificação dos processos-chave da instituição, que 
são aqueles que estão diretamente relacionados com a sua atividade-fim na agregação de 
valores no “processo produtivo” da instituição. Se considerada a atividade-fim como ensino, 
pesquisa e extensão, conforme Tashizawa e Andrade (2006): “a escolha dos processos 
relativamente mais importantes da organização recai naqueles processos sistêmicos que estão: 
1) Voltados para o atendimento de clientes; 2) Com alto grau de contribuição para os 
objetivos dos clientes; 3) Com expressivos volumes/valores envolvidos e que possam afetar 
significativamente os resultados da instituição de ensino.” 

Esta definição, que conforme observa-se na Figura 2, dá-se no processo de estratégia 
empresarial, com base em sua estrutura, no sentido de coadunar esforços para a 
implementação das ações necessárias estabelecidas no processo de formulação, no intuito de 
buscar a situação desejada. Desta elaboração é que surgem os indicadores estratégicos, da real 
necessidade do estabelecimento das relações entre diversas áreas, caracterizando um ambiente 
complexo e que todavia, necessita do auxílio da Tecnologia da informação para a tabulação 
destes dados. 

Por sua vez, os indicadores estratégicos também necessitam de comunicação 
bidirecional com a estratégia econômica da empresa, pois pressupõe-se que para uma correta 
predição de mercado e consequentemente uma melhor orientação, ambas as estratégias 
precisam estar alinhadas através de seu planejamento estratégico para que neste caso, possa-se 
direcionar as ações ao mercado externo à organização. 

Sendo assim, para a correta formulação destes indicadores, buscando evitar a sub-
utilização do uso da tecnologia, precisa-se saber quais mercados deseja-se alcançar evitando 
produtos dicotômicos com a realidade na qual está inserida através da estratégia econômica e 
também inserir a identidade da organização com base em suas metas, objetivos, crenças, 
valores e principalmente cultura através da estratégia empresarial. É da junção destes dois 
verdadeiros nós górdios institucionais que surge a proposição destas regras que auxiliarão no 
processo de filtragem de dados multidimensionais. 

 
5.1 Os Indicadores estratégicos 

Em reuniões realizadas com a equipe gestora da área de Tecnologia da Informação 
com o Conselho Gestor da Universidade, buscou-se implementar o construto teórico acerca da 
correta formulação dos indicadores estratégicos que nortearão o processo de mineração da 
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base de dados da instituição para o processo de tomada de decisões táticas e estratégicas, no 
que tange aos aspectos qualidade e sustentabilidade. 

Destarte, foram inicialmente identificados os seguintes indicadores: Índice de 
inadimplência por curso e/ou departamento; Índice de Evasão por curso; Índice de 
rentabilidade por curso; Índice de Reprovação por disciplina; Índice de reprovação por curso; 
Índice de reprovação por área; Índice de Reprovação por Professor; Índice de alunos em 
exame reprovados por discipina; Volume de compras por setor; Volume de compras por área; 
Demanda de solicitação por professor; Demanda de solicitação por disciplina; Tempo médio 
de ressuprimento por área/departamento; Probabilidade de reprovação em uma determinada 
disciplina em função de outra(s) correlacionadas; Probabilidade de reprovações futuras 
mediante análise do histórico de exames do acadêmico; Verificação de relação das 
dependências/reprovações com a formação de determinado professor. 

Nos casos supracitados, para a geração do cubo optou-se por agregar completamente 
em uma dimensão, sendo que a mesma poderia não agregar de forma alguma. No caso de 
algumas dimensões, conforme afirma Garcia-Molina (2001, p. 668) “há muitos graus de 
granularidade que poderiam ser escolhidos para um agrupamento” alterando 
consideravelmente os resultados. No entanto, ainda conforme Garcia-Molina (2001, p.668) 
“quando cresce o número de opções para agrupar ao longo de cada dimensão, torna-se cada 
vez mais dispendioso armazenar os resultados da agregação por toda combinação possível de 
agrupamentos” levantando a questão de definição de prioridades para a manutenção de 
“visões materializadas” ou indicadores estratégicos no próprio banco, atribuindo agilidade na 
pesquisa e acesso ao mesmo.  

Destarte, diversos indicadores podem e devem ser criados, no entanto, os critérios 
previamente definidos como indicadores estratégicos, visam prover usuários eventuais com as 
visões mais utilizadas buscando evitar o que Inmon (1997) classifica como “passeio pelos 
dados”, dado que organizacionalmente a classe mais auxiliada por esta metodologia é 
justamente a gerência média, que receberá relatórios mensais padronizados, planilhas de 
análise e grande número de processamento informacional especializado. A ênfase desta classe 
no processamento de informações com a agregação de diversos graus de granularidade 
priorizará as séries temporais recentes, normalmente de uma semana a um mês, justificando o 
porquê das visões customizadas, no intuito de garantir uma métrica de controle. 

Já na gerência de linha, a análise informacional no vetor tempo é praticamente 
instantânea, obrigando-os a realizar a análise e verificar variações mais imediatas em 
relatórios diários para a tomada de decisões e realização de ações em curto prazo. No outro 
ponto da organização, na coalizão dominante, as informações são geralmente muito sumárias 
e de natureza estratégica, onde o foco é a visão de longo prazo e que ditará o rumo da empresa 
dentro da indústria.  

Sendo assim, os indicadores estratégicos foram criados pela gerência média e de linha 
sob a supervisão da alta gerência, no intuito de garantir o posicionamento estratégico da 
instituição no atual ambiente multifacetado e pluralístico no qual a mesma está inserida, 
respeitando o planejamento estratégico e os objetivos a curto, médio e longo prazo. 
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Figura 2- Elementos que influenciam a implementação da estratégia e sua relação na formulação dos 

indicadores estratégicos  
Fonte: Fendrich, Reis e Pereira (adaptado de Mintzberg (2006)) 

 
6. Conclusão 

A complexidade permeia todas as organizações, seja ela em maior ou menor grau, suscitando 
a emergência de novas propriedades, caracterizando uma nova necessidade atávica. Destas 
novas propriedades, a organização que melhor se adequar e no menor horizonte possível, 
conseguirá por um determinado quantum de tempo obter alguma vantagem competitiva, desde 
que extraída de seu capital intelectual.  

Na busca pela eficiência e acuracidade dos processos desenvolvidos pelos 
colaboradores da UNIVILLE – Universidade da Região de Joinville é que buscou-se rever 
métodos e adotar um sistema de informação integrado, o ERP – Entreprise Resource 
Planning como primeiro passo de uma caminhada rumo a um melhor desenvolvimento 
gerencial com o auxílio da Tecnologia da Informação. A implantação do ERP XYZ, que 
passou a integrar todas as áreas funcionais da universidade provê a centralização de todos os 
dados, permitindo assim uma melhor utilização de todas estas informações. 

Ao encontro desta premissa temos o data mining que encontra-se em processo de 
implantação, haja visto que o fulcro balisador de seu processo é a correta formulação de 
indicadores estratégicos, tema deste artigo, para que possam norteá-lo na identificação de 
informações relevantes ao processo de determinação de estratégia, bem como direcionador 
para a tomada de decisões da coalizão dominante da instituição. 

No entanto, para que fosse logrado êxito quanto ao objetivo supracitado do artigo, 
conclui-se que toda e qualquer decisão, seja ela em qualquer área, demanda um planejamento 
rigoroso das atividades envolvidas no intuito de holisticamente buscar todas as alternativas 
possíveis na busca da minimização dos trade-offs, principalmente no que tange a estratégia da 
organização. As etapas aqui apontadas, embora tenham sido cuidadosamente planejadas, 
incorreram em imprevistos, que, além de onerarem a organização, demandaram um horizonte 
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maior de implementação. No caso estudado, a curto prazo este atraso não acarretou problemas 
táticos e/ou estratégicos, e a médio prazo a instituição ganhará com a agilidade perceptível 
com a alteração de processos e procedimentos ocorridos na etapa de reengenharia. 

Os indicadores aqui apontados, através de reuniões e entrevistas com o conselho 
gestor da instituição, edificam mais um passo em uma estratégia mais ampla para uma melhor 
utilização da tecnologia da informação, pois a decisão emergente deste processo é a 
convergência das informações alimentadas e geradas por estes elementos: ERP, 
Datawarehouse, DataMining e os Indicadores Estratégicos, em um sistema de Inteligência 
Empresarial (BI - Business Intelligence) buscando o aumento da competitividade da 
instituição.  
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