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resumo 
 

 

O presente trabalho tem como objetivo o estudo de três fases da 
implementação de ferramentas de Business Intelligence (BI) numa unidade de 
negócios, rolhas, da Corticeira Amorim. 
A Corticeira Amorim, líder mundial e maior produtora de rolhas de cortiça, 
começou a sua viagem de transformação digital em 2018 e o aumento 
significativo de dados para análise, criou a necessidade de implementar 
tecnologias de Business Intelligence que permitisse a disponibilização da 
informação de forma mais eficiente. 
É utilizado, para a recolha de informação, entrevistas e questionários, com 
foco na gestão de topo e utilizadores, respetivamente, que sustentem alguns 
resultados obtidos da experiência ganha durante o estágio curricular. 
São apontados vários aspetos que influenciam este tipo de implementações 
como a equipa de projeto, os utilizadores e a informação.  
De forma global, estas fases da implementação decorreram com sucesso, 
ficando a ferramenta, o Power BI, como a solução que os consumidores de 
informação preferem. 
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abstract 

 
The aim of the present work is to study three phases of implementation of 
Business Intelligence tools, in the business unit, cork stoppers, of Corticeira 
Amorim. 
Corticeira Amorim, the biggest producer and leader of the market of cork 
stoppers, started its digital transformation in the year of 2018 and the significant 
increase of data for analysis created the need to implement business 
intelligence technologies who allow distribution of information in a more efficient 
way. 
It is used to gather information, interviews, and questionnaires, with focus on 
the top management and users, respectively, that sustain some of the results 
acquired during the curricular internship. 
Some aspects are pointed that influence this type of implementations such as 
the project team, the users and information. 
In a global way, these implementation phases were successful, with the tool, 
Power BI, being seen as the first solution for the information consumers.  
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1. Introdução 

 

O presente relatório de projeto pretende evidenciar a realidade prática de 3 fases 

da implementação de ferramentas de Business Intelligence assim como 

perceber tudo o que implica este tipo de implementações, e por fim, perceber a 

eficácia e eficiência desta implementação.   

O projeto foi desenvolvido na Amorim Cork, SA, a maior empresa produtora de 

rolhas a nível mundial, com o objetivo de dotar a empresa de informação rápida 

e segura através da utilização de ferramentas como Power BI e Excel, integrando 

a equipa de controlo gestão. Este projeto surge perante o planeamento 

estratégico para o ano e em sintonia com a transformação digital que começou 

em 2018 com a implementação do Manufacturing Execution System (MES) nas 

principais unidades fabris. Em termos práticos, as funções desempenhadas 

passaram pela recolha de necessidades, para numa outra fase recolher, analisar 

e preparar os dados. Seguiu-se a preparação dos relatórios tanto em Power BI 

como em Excel e apresentar a resposta às necessidades dos utilizadores. Após 

esta preparação e apresentação dos relatórios, é necessário o controlo e 

manutenção dos relatórios. No fim do projeto, é esperado que os utilizadores 

consigam consultar a informação de forma independente, simples e rápida.  

Apesar destes objetivos da empresa, o presente trabalho tem como objetivo, 

como já foi referido, o estudo da eficácia das 3 fases da implementação de um 

projeto de Business Intelligence, mais especificamente, a aceitação, rotina e 

infusão de uma ferramenta de BI. Para este efeito foram realizadas 4 entrevistas 

a gestores de topo e membros da equipa, com conhecimento de causa. Estas 

entrevistas permitem uma melhor perceção do valor que o BI traz à empresa e 

como esta veio alterar a forma de trabalhar. Para medir o nível de eficácia, são 

também utilizadas métricas de utilização dos relatórios, sabendo assim por quem 

estão a ser utilizados e quantas vezes estão a ser usados. Além disto, foi feito 

um questionário aos utilizadores para saber se estes conseguem entender e 

trabalhar com a ferramenta e ver o nível de satisfação do utilizador, que servirá 

também como medidor de eficácia. 
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O presente trabalho está dividido em mais 5 capítulos onde será apresentado no 

segundo capítulo, um enquadramento teórico de Business Intelligence associado 

a implementações deste tipo de tecnologias nas empresas e os seus principais 

efeitos, assim como alguns conceitos mais específicos.  

No terceiro capítulo é descrita a empresa onde ocorreu o estágio curricular, 

assim como o ponto de situação da empresa referente a tecnologias de Business 

Intelligence, oferecendo um contexto para o que será discutido mais à frente. 

Este capítulo apresenta também a informação financeira da empresa e finaliza 

oferecendo a explicação da ferramenta escolhida, o Power BI e as suas 

potencialidades. 

O capítulo seguinte apresenta os dados recolhidos para o estudo, mais 

propriamente as respostas às entrevistas e questionários assim como as 

métricas de utilização, seguindo-se uma discussão dos resultados obtidos e 

apresentação de melhorias a fazer. Por fim, são apresentadas as principais 

conclusões do trabalho, limitações e avenidas de investigação futuras.  
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2. Enquadramento Teórico 

 

A rápida tomada de decisões num contexto empresarial onde a tecnologia está 

em constante desenvolvimento, tornou-se num ponto fulcral para as empresas. 

Com isto, a implementação de tecnologias BI ganha cada vez mais relevância 

para facilitar este processo de tomada de decisões.  

Business Intelligence (BI) é definido como um conjunto de tecnologias que 

permitem o armazenamento e tratamento de informação para ajudar a melhorar 

o processo de tomada de decisões de uma empresa (Chaudhuri et al., 2011; 

Herschel & Jones, 2005). Chen e Lin (2020) demonstram que a integração 

destas tecnologias na economia real se traduz numa criação de valor na 

operação diária das empresas.  

O BI ajuda à tomada de decisões através da facilidade de agregação, integração 

e gestão de informação tanto estruturada como não estruturada, conseguindo 

trabalhar com um número elevado de dados e fornecer aos decisores uma nova 

experiência na aquisição de conhecimentos (Wieder & Ossimitz, 2015). Os 

sistemas de BI apresentam componentes como base de dados, ferramentas de 

visualização e processadores analíticos que permitem ao utilizador trabalhar e 

ver o conjunto de dados que influencia as decisões tomadas (Chen et al., 2012). 

Segundo Arshad e Siddiqui (2020), empresas com este tipo de tecnologias 

conseguem aumentar a sua vantagem competitiva face aos concorrentes e 

assim manter ou aumentar as suas posições de mercado. Este conjunto de 

tecnologias não trará apenas vantagens no armazenamento e tratamento de 

informação, como permite também aproveitar estrategicamente as preferências 

dos clientes para conseguir uma melhor performance (Seah et al., 2010). 

Existem poucos estudos para a realização do impacto do BI no lucro e risco da 

empresa, no entanto, Yiu et al. (2020) afirmam que estas tecnologias têm um 

impacto significativo nos lucros das empresas assim como baixam 

consideravelmente os riscos através de um melhor processo de colaboração dos 

trabalhadores. A possibilidade de ver a informação contabilística e financeira da 

empresa, permite também aos responsáveis, controlar custos e assim atingir 

uma maior eficiência na performance da empresa (Gaol et al., 2021). 
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Estas vantagens inerentes à utilização das tecnologias BI apresentam resultados 

diferentes dependendo da eficácia da implementação de sistemas BI, ou seja, 

quanto mais eficiente for a eficácia da implementação destes sistemas, mais 

eficiente serão os indicadores de performance das empresas (Richards et al., 

2019). Vários autores apresentam trabalhos sobre as vantagens de utilizar 

tecnologias BI (Elbashir et al., 2008;  Raguseo & Vitari, 2018) assim como de 

análises de performance das empresas com tecnologias BI (Owusu, 2017; 

(Massardi et al., 2018; Nasiri et al., 2020), no entanto existe uma escassez de 

estudos sobre a implementação de sistemas BI.  

O processo de implementação é demorado pois os dados estão disponíveis em 

várias fontes como “Sistemas, Aplicativos e Produtos para Processamento de 

Dados” (SAP) ou Share Point, e é preciso em primeiro lugar reunir toda essa 

informação e integrá-la numa base de dados geral. Seguida desta fase surge a 

transformação dos dados em informação, elaborando relatórios para 

disponibilizar aos colaboradores, com a informação necessária para a sua 

função e assim melhorar o seu processo de tomada de decisão (Arshad e 

Siddiqui, 2020). A literatura sobre implementação de BI nas empresas não é 

vasta, mas de acordo com Vallurupalli e Bose (2018) o sucesso da 

implementação de sistemas BI dependem de seis passos: Iniciação, adoção, 

adaptação, aceitação, rotinização e infusão. A importância da implementação 

está bem definida para o sucesso da BI, no entanto, não é o único fator para o 

sucesso.  

Muitas empresas não conseguem atingir o tão desejado nível de sucesso que 

esperariam com estes sistemas, resultado de uma fraca e ineficaz utilização 

(Arefin et al., 2015). Ain et al. (2019) apontam que o apoio à gestão, treino, 

cultura organizacional, visão e objetivos bem definidos, um alinhamento entre 

gestão estratégica e BI, e uma infraestrutura de tecnologias de informação (IT) 

são fatores determinantes para o sucesso destas tecnologias. Zafary (2020) 

também enuncia uma lista de características que as empresas devem ter ao 

implementar tecnologias de Business Intelligence como a cultura organizacional, 

as formações e o treino dado aos utilizadores e a colaboração entre os membros. 
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A Business Intelligence está dependente dos utilizadores (Olszak, 2016), por 

isso as empresas têm de apostar em capacidades e competências dos 

utilizadores para tirar o máximo proveito da BI. Mas não só a capacidade dos 

utilizadores afeta o sucesso de tecnologias de Business Intelligence. Olszak 

(2016) relata também que cerca de 60 a 70% de implementações de BI falham 

devido a problemas organizacionais, culturais, estruturais e tecnológicos. A 

realidade atual das empresas, em que a necessidade de analisar grandes 

quantidades de informação é tanto de complexa, como de fundamental, 

necessita de um responsável pela informação muito competente e com valências 

em várias áreas para a implementação destas tecnologias serem um sucesso 

(Valdez et al., 2021). 

 

2.1. Arquitetura Típica de Business Intelligence 
 

Chaudhuri et al. (2011) apresenta uma estrutura típica dos modelos de Business 

Intelligence. Esta arquitetura representa os movimentos que existem até os 

dados se tornarem em informação. Esta estrutura (Figura 1) divide-se 

ordenadamente em cinco partes e começa pela origem dos dados. A origem de 

dados pode surgir de várias fontes dentro da empresa, como sistemas de gestão 

de produção (exemplo, MES), sistemas de gestão empresarial (SAP) ou mesmo 

fontes externas e com isto refere-se à introdução de dados manuais no sistema. 

Como os dados são recolhidos na sua forma bruta, e também pela complexidade 

destes, é necessário ter sistemas que auxiliem este tratamento de dados de 

modo a este ficarem todos uniformes, com o mesmo formato. Esta ação é 

descrita como processos ETL (Extract, Transform, Load). Com isto, a informação 

fica disponível então num armazém virtual, ou, como é mais frequentemente 

chamado, cubo de informação. A quarta fase deste modelo é o processo em que 

a informação tem que sair do cubo para as mãos dos utilizadores. Estes 

processos são servidores intermediários que têm em conta a diferente forma de 

ver a informação pelos utilizadores, e permite aos utilizadores fazer filtros, 

agregar os dados, pormenorizar ou fazer tabelas pivots.  
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O processo analítico online (OLAP), é o processo mais conhecido, que permite 

esta disponibilização da informação de forma organizada e de várias maneiras 

(Watson & Wixom, 2007). É a partir destes servidores intermédios que nasce 

então a Business Intelligence. A última etapa passa pela disponibilização à 

organização da informação de uma forma organizada, intuitiva, e de fácil leitura. 

É através de aplicações, como por exemplo o Power BI ou o Tableau, que o 

utilizador consegue ver o resultado da Business Intelligence e assim ter uma 

experiência nova na consulta e leitura de informação. Este estudo foca-se 

apenas na última parte desta estrutura. 

 

Fonte: Chaudhuri et al. (2011, p.90) 

 

 

  

Figura 1 - Arquitetura Business Intelligence 
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3. A empresa e resultados históricos 
 

3.1. A empresa 

 
Desde cedo que foi reconhecido o valor da cortiça. A afetação do recurso à 

atividade económica, referencia a 3000 a.C., com uso na atividade piscatória, 

mas obtendo o seu maior destaque com a produção de vinho, sendo utilizado 

como vedante. Esta relação imediata entre o vinho e a cortiça, apenas se 

desenvolveu no século XVII com o uso estabelecido da garrafa em vidro para 

distribuição dos vinhos (Apcor, 2021). 

A Corticeira Amorim começou a sua atividade no ano de 1870, mas é com 

Américo Amorim que inicia uma expansão irreversível, onde acabaria por se 

tornar a empresa líder mundial no setor da cortiça. Esta jornada começa em 1955 

com uma viagem pela Europa, onde foi criando relações e amizades, que leva a 

Corticeira Amorim a começar o seu processo de internacionalização tornando-

se o maior exportador português para a Europa de Leste (Figura 2). Na década 

de 60 sob o lema “nem um só mercado, nem um só cliente, nem uma só divisa, 

nem um só produto” (Corticeira Amorim, 2021), assume uma estratégia de 

verticalização do negócio, com o objetivo de se tornar líder na comercialização 

de produtos de cortiça. Foram criadas e adquiridas várias unidades industriais 

em Portugal e no estrangeiro para “alargar a estratégia de verticalização e 

reforçar o objetivo da internacionalização” (Corticeira Amorim, 2021). Em 1988, 

as quatro maiores empresas do grupo lançam uma oferta pública do seu capital 

social, ficando assim representadas na Bolsa de Valores de Lisboa. 

Atualmente liderada por António Rios Amorim, sobrinho de Américo Amorim, a 

empresa continua com os mesmos valores e princípios, e continua com 

estratégias de crescimento, contando com 18 Unidades Industriais e 51 

empresas de distribuição, sendo a maior rede de distribuição do mundo 

(Corticeira Amorim, 2021). 

A grandeza do grupo obrigou também a uma separação por unidades de negócio 

conforme o mercado em que cada produto atua. Foram então criadas 5 unidades 

de negócio: Matérias-primas, Rolhas, Revestimentos, Aglomerados compósitos 

e Isolamentos. 
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Missão, Visão e Valores 

 

 

 
 
 

 
Fonte: Corticeira Amorim (2021) 
 
 

• “Acrescentar valor à cortiça, de forma competitiva, diferenciadora e inovadora, 
em perfeita harmonia com a Natureza.”

Missão

• “Ser uma empresa sustentável, remunerando adequadamente o capital 
investido, na promoção da equidade social e da salvaguarda ambiental e com 
fatores de diferenciação ao nível do produto e do serviço.”

Visão

• Orgulho;

• Ambição;

• Iniciativa;

• Sobriedade;

• Atitude.

Valores

Figura 2 - Presença mundial Corticeira Amorim 
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3.2. Contexto no mundo Amorim 
 

Com a implementação de um Enterprise Resource Planning (ERP) em muitas 

das unidades fabris, existe uma quantidade significativa de dados para análise. 

Houve, portanto, a necessidade de transformar estes dados em informação útil 

tanto para as equipas de chão de fábrica, como para a gestão de topo. Várias 

empresas sustentam as suas estratégias baseadas no ERP implementado 

(Bharadwaj, 2000; Ke & Wei, 2008). Foi então decidido a utilização de Business 

Intelligence para melhorar a gestão da organização, disponibilizando a 

informação aos utilizadores de uma forma acessível e credível, suportado no 

ERP implementado, o SAP. Todos os dados disponíveis são dados passados, e 

a empresa quer garantir, em primeiro lugar, que estes dados são transformados 

em informação viável e segura para então passar às próximas fases.  

Atualmente existem cubos de informação referentes às áreas financeiras, de 

vendas, de stocks/produção, de compras, transportes, Recursos Humanos e 

Manutenção. O mais desenvolvido é o da área financeira, pois a empresa 

acredita que é o que traz mais vantagens à gestão. No que toca à 

disponibilização de informação, o de vendas é o mais prioritário. Enquanto o 

pessoal da área financeira é mais dinâmico e busca a informação, seja nos cubos 

de informação, seja em SAP, o pessoal da área comercial (vendas) já depende 

muito de outros para conseguir a informação necessária para um melhor 

desempenho das suas funções. Por isso, a Amorim decidiu apresentar e 

disponibilizar primeiro os relatórios da área comercial, para conseguir abranger 

um maior número de pessoas e que estas não fiquem dependentes de terceiros 

para que consigam ver toda a informação que precisam para desempenhar com 

maior performance a sua função. Estes relatórios não são exclusivamente 

usados por pessoal ligado às vendas, sendo também usado por pessoal da área 

financeira, do controlo de gestão e pessoal de logística.  

Como dito anteriormente, a informação é sustentada pelo SAP, ERP 

implementado em 2018 nas primeiras empresas do grupo, e existe uma equipa 

de dados mestre, para garantir que a informação presente em SAP, está correta. 

Sendo um sistema ainda muito recente, que levou a uma grande mudança na 

estrutura e forma de trabalhar das pessoas, os erros são normais de acontecer, 
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e por isso existe uma equipa dedicada para garantir que a informação é de 

confiança. 

A passagem desta informação do ERP para o cubo de informação, é conduzida 

por parceiros externos à empresa. A amorim trabalha atualmente com um 

parceiro que desenvolveu os vários modelos e é dependente deste para 

acrescentar algo ao modelo, e trata-se por modelo, um cubo de informação. Este 

fator de dependência é considerado uma desvantagem pois não conseguem ter 

controlo do tempo que é necessário para, por exemplo, a criação de um novo 

indicador. Outra desvantagem de trabalhar em conjunto com entidades fora do 

grupo, é que esse parceiro não conhece a realidade do negócio, sendo assim, 

os indicadores muitas das vezes precisam de correções pois, ou não são assim 

calculados ou por falta de ligações que permitem uma maior pormenorização da 

informação (falta de capacidades na quarta fase da movimentação de 

dados/informação). 

3.3. Arquitetura Business Intelligence – Corticeira Amorim 
 

 

A arquitetura de Business Intelligence na Corticeira Amorim segue os mesmos 

padrões que a arquitetura típica, onde vai recolher informação ao ERP 

implementado, trata a informação através de processos ETL, e fica armazenada 

em cubos de informação divididos por áreas funcionais (cubo de informação 

financeira, cubo de informação comercial, cubo de informação de 

stocks/produção, etc.). A informação também pode advir de fora do ERP 

implementado, fazendo-se carregamento manual de informação. Neste caso, 

haverá um responsável pelo tratamento da informação e acontece quando é 

necessário carregar informação de empresas que não tenham o software SAP 

implementado, sendo impossível enviar a informação para o cubo de forma 

automática. Uma vez no cubo, servidores OLAP tratam da ligação entre os dados 

para permitir, por exemplo, ver as vendas de uma só empresa. A última fase é o 

desenvolvimento dos relatórios através da ferramenta adotada pela empresa, o 

Power BI, para uma maior facilidade de acesso à informação.  

O projeto BI está numa fase de crescimento ainda, onde a confiança dos 

utilizadores perante estas novas tecnologias passa primeiro pela confiança nos 
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dados passados e, consequentemente, é o que irá trazer confiança para a fase 

seguinte. 

3.4. Informação Financeira Amorim 
 

 
A disponibilização da informação financeira por parte da Amorim é obrigatória. É 

apresentado no presente capítulo, a informação mais relevante para 

apresentação da empresa. Todos os valores apresentados referem-se a valores 

do primeiro semestre de 2021. 

 

3.4.1. Vendas 
 

A venda consolidada de todas as unidades de negócio regista um valor de 

433,318 milhões de euros, um acréscimo face ao ano anterior de 10,7%. As 

vendas cresceram na generalidade dos mercados (5 unidades de negócio) 

devido à recuperação de segmentos muito afetados pela pandemia (Corticeira 

Amorim, 2021). 

Na unidade de negócios Rolhas, registaram-se vendas no valor de 311,3 milhões 

de euros, arrolando um aumento de 11,3%. Esta unidade de negócios contribuiu 

com cerca de 70% das vendas consolidadas do grupo. 

 

3.4.2. EBITDA 
 

O EBITDA registou valores de 77,3 milhões de euros, conseguindo-se um 

aumento face ao período homólogo de 17,2%. O resultado da Unidade de 

negócios rolhas foi de 58,5 milhões de euros. 

Se analisarmos o rácio EBITDA/Vendas (consolidado) verificamos que houve um 

aumento de um ponto percentual, onde se obteve um rácio de 17,8% contra os 

16,8% do primeiro semestre de 2020. 

 

3.4.3. Resultado Líquido 
 

Relativamente ao resultado líquido atribuído aos acionistas este atingiu os 39,4 

milhões de euros, um aumento de 15,1% face ao mesmo período do ano 
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transato. O resultado por ação atingiu valores de 0,296 euros face a 0,258 em 

relação ao mesmo período de 2020. 

 

3.4.4. Rácio de Autonomia Financeira  
 

Este rácio é calculado através da equação (1).  

 

Autonomia Financeira = Capital Próprio / Total do ativo   (1) 

 

Segundo o relatório de contas da Corticeira, este rácio aumentou para os 55,4%, 

com um total de capital próprio a somar os 595 milhões de euros. Esta 

composição do balanço, e a boa relação que o grupo tem com entidades 

financeiras, “garantem uma equilibrada e adequada estrutura de capitais” 

(Amorim, C., 2021). 

 

3.5. Power BI 
 

O Power BI é uma ferramenta desenvolvida pela Microsoft com o objetivo de 

fornecer às empresas uma solução à falta de informação. Não vai propriamente 

criar informação, mas permite às empresas e aos seus colaboradores ter a 

informação de uma maneira mais acessível e prática, otimizando assim o 

processo de tomada de decisão. O Power BI oferece aos utilizadores várias 

potencialidades que permitem otimizar a consulta de informação e que estes 

sejam totalmente independentes na procura da mesma.  

O Power BI oferece um conjunto de capacidades como a visualização da 

informação em visuais interativos e ferramentas estatísticas (figura 3) (Becker & 

Gould, 2019). A figura 3 apresenta valores alterados da realidade e nomes de 

empresas ocultados de forma a proteger informação crítica da empresa. 

Sendo uma solução muito prática e amiga do utilizador, esta permite fazer 

subscrição de relatórios, em que os utilizadores recebem um print com a 

informação pretendida todos os dias, ou com a frequência que quiserem, no seu 

correio eletrónico. Conseguem também alterar os filtros da informação e guardar 

“bookmarks” para que não seja preciso voltar a fazer os filtros, e fazer uma rápida 
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pormenorização da informação. Permite também ser aberta através do Microsoft 

Teams, o que facilita o processo de colaboração entre os utilizadores. Oferece 

uma forma rápida de copiar gráficos e páginas, e se houver necessidade, 

transforma todo o relatório numa apresentação PowerPoint. Estas 

características são importantes para o utilizador, ganhando assim mais tempo 

para o essencial do seu trabalho e passam a despender pouco tempo ao fazer 

as apresentações para reuniões, por exemplo. 

É possível abrir o Power BI em qualquer computador, tablet ou telemóvel, desde 

que conectado a uma rede com Internet e oferece um modo específico para ser 

visto em tablets ou telemóveis sem perder qualquer tipo de qualidade, como por 

exemplo sem as letras ficarem muito pequenas. Atualmente o Power BI tem um 

pacote para uma licença Pro, que é o necessário para ver a informação depois 

de um período experimental de dois meses, com um preço mensal de 8,40€ por 

pessoa, e oferece um outro pacote para que não haja um número limite de 

pessoas a ter acesso ao Power BI e tem um custo de 4 212,30 € mensal (Power 

BI, 2021). O número de licenças ativas por parte da Amorim, ainda não 

compensa o pagamento do pacote geral para a empresa toda. 

 

3.5.1. Power BI Robot 
 

Além desta ferramenta, a Amorim realizou uma parceria com uma empresa de 

tecnologia da informação, que nada tem a ver com a Microsoft, para fazer o 

trabalho das subscrições de forma automática.  

As subscrições do Power BI oferecem somente a informação do relatório padrão, 

ou seja, se um utilizador utilizar filtros para ver a informação especifica, de um 

mercado por exemplo, o Power BI não o permite fazer a subscrição com esses 

filtros ativos, apagando esses filtros, enviando toda a informação a que o 

utilizador tem acesso. Já esta nova ferramenta, cria ficheiros PDF com base nos 

relatórios disponíveis no Power BI, e envia com a frequência necessária para os 

destinatários, já com a informação filtrada. Sendo que muitas pessoas não têm 

acesso ao Power BI, este robot surge para estas pessoas não ficarem sem 

informação.  
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O Power BI Robot traz uma vantagem de não ter que se pagar licenças por 

utilizador, ficando uma solução mais barata para quem necessita de receber 

sempre a mesma informação, por exemplo os comerciais. No entanto, é 

necessário fazer uma preparação aos relatórios feitos em Power BI para que 

estes não percam informação quando transformados para PDF.  

 

 

Figura 3 - Exemplo de Dashboard em Power BI 

Fonte: Elaboração própria 
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4. Implementação  
 

4.1 Controlo de Gestão  
 
 
O departamento de controlo de gestão, até então, tinha um papel crucial na 

empresa de divulgação da informação. Eram estes os responsáveis por 

disponibilizar a informação correta à organização assim como explicá-la. Hoje, o 

departamento parte na liderança deste projeto, tendo sido criada uma equipa 

para tal. A equipa estava composta por 4 pessoas ao longo deste estudo.  

O passado deste departamento da Amorim motivou a que fosse este o 

responsável pelo projeto e não a equipa de transformação digital. Um dos 

motivos pelo qual foi escolhido, foi o conhecimento geral da empresa, sabendo 

quais são as principais características do negócio. Tendo também uma equipa 

de controllers internacionais, este permite facilitar o processo de adaptação das 

ferramentas BI nas empresas estrangeiras.  

 

4.2. Fases da implementação  
 

Como referido anteriormente, este estudo recai sobre três fases da 

implementação de sistemas de Business Intelligence: Aceitação, Rotina e 

Infusão. Estas fases são dedicadas unicamente à fase de disponibilização da 

informação aos utilizadores não contendo nenhum resultado anterior ao 

desenvolvimento das ações. Esta escolha por estudar apenas estas 3 fases 

deve-se pelas fases anteriores serem de temas muito específicos de áreas 

tecnológicas.  

 

4.2.1. Aceitação 
 

Na aceitação, a primeira fase de entrega de relatórios aos utilizadores, a 

empresa esforça-se para que esta ferramenta seja aceite pelos utilizadores 

(Vallurupalli & Bose, 2018). Normalmente, são dadas formações de como 

trabalhar com a ferramenta disponibilizada pela empresa, para que adquiram um 

conjunto de capacidades de procura de informação e potenciando, desde já, o 



 

16 

 

self-service de informação. É nesta fase que os relatórios ficam disponibilizados 

e prontos a usar por parte dos utilizadores. 

A Corticeira Amorim decidiu, como já vimos anteriormente, dividir esta 

implementação por áreas funcionais. Começou com esta fase da aceitação pela 

área comercial, passando posteriormente para a área de produção e área 

financeira.  

A estratégia adotada para esta fase foi a realização de várias sessões de 

formações que decorreram ao longo de 3 meses e dadas pela equipa do projeto. 

Inicialmente, a estratégia era outra, em que passava pelas várias formações 

serem dadas por várias pessoas, escolhidas pela equipa de projeto, e que 

conseguissem prestar o auxílio necessário para algumas dúvidas que 

prevalecessem após a formação. O principal objetivo deste plano seria, de forma 

gradual, incluir cada vez mais pessoas no projeto. Isto falhou, pois, as pessoas 

escolhidas para darem a formação, maioritariamente pessoal do controlo de 

gestão (não pertencentes à equipa de projeto) e comerciais, não aceitaram bem 

esta ideia, e ficaram com receio de não conseguir explicar da melhor maneira a 

ferramenta em causa.  

Esta estratégia inicial era uma ótima ideia para criar e reforçar pontes entre as 

empresas estrangeiras e as empresas nacionais sendo que as pessoas que já 

tinham mais contacto com as empresas estrangeiras seriam as que davam a 

formação. Sendo que esta ideia não foi avante, optou-se pelas formações serem 

dadas pela equipa de formação. Todavia, as lições retiradas desta mudança de 

planos para a fase da aceitação da ferramenta são vistas como positivas pela 

empresa, em que “oficializou o projeto com uma equipa competente e capacitada 

para dar as formações”.  

 

4.2.2. Rotina 
 

“Enquanto o propósito da fase anterior, aceitação, era que os utilizadores 

começassem a usar a ferramenta de Business Intelligence, nesta fase são feitos 

esforços para que esta ferramenta seja percebida como uma ferramenta normal 

na organização”  (Vallurupalli & Bose, 2018, p.73). 
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Nesta fase ainda é averiguado o descontentamento dos utilizadores face à 

ferramenta e realiza-se a adesão dos utilizadores e percebe-se melhor o rumo 

do projeto. A equipa nesta fase tem prestado o auxílio aos utilizadores para 

esclarecer todas as dúvidas e necessidades. 

 

4.2.3. Infusão 

 

A infusão, última fase de implementação, é a parte onde se conclui sobre a 

eficácia e eficiência da ferramenta. Este ponto é o que se pretende discutir neste 

trabalho dado que vamos fazer a avaliação da mesma, após o arranque do 

projeto. Espera-se que esta implementação, de acordo com Yiu et al. (2020), 

aumente o lucro da empresa e diminua os riscos.  
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5. Resultados 
 

 

Como dito anteriormente, foram realizadas quatro entrevistas a gestores de topo 

e responsáveis do projeto. Para complementar estes resultados, foram 

realizadas duas séries de questionários, uma no momento de formação dos 

utilizadores da ferramenta e outro passado dois meses. García e Pinzón (2017) 

usaram a metodologia das entrevistas para estudar os principais fatores que 

afetam a implementação. As perguntas da entrevista realizada neste estudo, 

foram baseadas neste mesmo artigo para perceber quais os principais fatores 

que afetam esta implementação na empresa. Havendo uma mais vasta literatura 

que utilizam uma metodologia com base em questionários para recolha de dados 

(Ain et al., 2019; Ashrafi et al., 2019; Brunheroto et al., 2021;Chen & Lin, 2020)  

foi permitido ter uma noção mais ampla para a realização destes questionários. 

Estes autores usaram este método tanto para estudar os fatores chave de 

sucesso de implementações de tecnologias BI como para estudar os efeitos na 

performance da empresa. 

Sendo o foco os utilizadores, e tendo os recursos humanos da empresa um 

interesse parcial nos mesmos, houve a necessidade de adaptação do 

questionário, não podendo ser muito longo e com perguntas que estes acharam 

pertinentes (ao nível da utilização da ferramenta). 

Além disto, foram sempre controladas as métricas de utilização. Esta informação 

é retirada através de um relatório formado em Power BI interno à empresa 

conseguindo obter informação como o número de pessoas a entrar nos relatórios 

diariamente, por exemplo. 

 

5.1. Entrevistas 
 

O objetivo das entrevistas passa por perceber os objetivos do projeto, qual a 

importância da Business Intelligence para a empresa e como esta espera que 

sejam os resultados. García et al. (2017) argumentam que o número razoável de 

entrevistados se situa entre os seis e os oito, contudo, também concorda que a 

“saturação da informação” é um bom indicador para parar.  
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Antes das entrevistas, foi feito um resumo ao entrevistado do tema de estudo, 

diferenciando as várias fases da implementação para as respostas serem 

unicamente das três fases de implementação em estudo. Foram entrevistadas 4 

pessoas com responsabilidades de gestão, divididos entre 3 membros da 

direção, sendo um o responsável/líder do projeto e um membro da equipa, 

diretamente associadas ao projeto. Em algumas respostas foram omitidos os 

nomes de pessoas e de empresas por motivos de segurança das próprias. 

As respostas obtidas para cada uma das questões levantadas para avaliar a fase 

da infusão, estão apresentadas de seguida. 

 

1. Como é que percebe o papel da informação e tecnologia face aos 

problemas do negócio? 

 

Entrevistado 1: 

 “A informação é o ponto principal para tu conseguires gerir um negócio, porque 

quando tomas uma ação, seja no processo de aprendizagem de um gestor ou já 

no processo de gestão diária, lês sempre a reação na forma da informação, tome 

ela como for, visual… O grande crescimento da empresa e a necessidade de 

estruturar a informação da forma que se está a estruturar é necessário. Por 

exemplo, o diretor de operações que tem 5 ou 6 fabricas, ele não vai ter a 

informação decorada de todas como o diretor duma fábrica tem, ao saber o que 

é produzido ao dia e comparar com o dia anterior. Outra vantagem da 

estruturação da informação, usando as tecnologias, é a longo prazo conseguir 

medir tendências, comparando o volume atual de produção, vendas com o ano 

passado, porque enquanto o diretor de uma fábrica consegue saber se produziu 

mais que ontem ou que a semana passada, já é mais difícil saber se produziu 

mais ou menos que no mesmo período do ano passado e a tecnologia e o BI 

vem ajudar nesta análise.”  

 

Entrevistado 2:  

“Se não tiveres informação, se não tiveres números e dados daquilo que está a 

acontecer não podes agir, e facto de a informação estar disponível ao minuto, 

permite atuar de uma forma que antigamente esperavas 1 ou 2 meses para 
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perceber a evolução dos acontecimentos, agora não, podes agir no imediato. A 

informação é extremamente importante para a gestão, para tomar decisões. 

Num mundo volátil como o atual, cada vez mais, temos que antecipar situações, 

e ter a informação ao dia e ao momento permite ter uma gestão muito mais 

eficaz.” 

 

Entrevistado 3:  

“Não diria problemas, mas sim desafios. A Amorim começou a viagem da 

transformação digital à 3 ou 4 anos atrás quando se tomou a decisão de montar 

o sistema SAP. Mas quando tomamos essa decisão, sabíamos tudo o que isso 

envolvia, e que no futuro teríamos muitos dados e teríamos a necessidade de 

transformar esses dados em informação e pôr nas mãos das pessoas. Este salto 

foi só dado em 2020/21 e o desafio deste projeto é: Como é que nós 

conseguimos fazer chegar toda a informação sustentada pelo ERP, que é uma 

evolução difícil, rebuscada, pouco acessível e a pouca gente, a toda a gente? O 

primeiro passo foi então montar os cubos de informação, mas estes cubos 

também só estão ao alcance de pessoas bem formadas e tivemos a necessidade 

então de criar em cima deste cubo de informação, um sistema de BI que nos 

permite transformar muito dados em informação útil e fácil de utilizar por parte 

do utilizador.” 

 

 

Entrevistado 4:  

“(…) Dizer que a informação não era muito importante é ser incoerente. Não se 

pode tomar boas decisões, pelo menos na área de controlo de gestão, se não 

houver informação. Só se toma boas decisões quando se percebe o 

enquadramento de onde estamos a trabalhar, qual é o ambiente e as 

implicações. Enquanto antes tomavam decisões fundamentadas no feeling, hoje 

já existe outra dinâmica que nos permite tomar melhores decisões. Apesar de 

muitas vezes os números não permitirem tomar boas decisões, temos que ir 

buscar outras faculdades daqui que nos dá os números. A economia é global e 

o grupo Amorim tem uma rede de distribuição em todo o mundo, e ter esta 

capacidade de agregar a informação e ter esta informação de forma consolidada 
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é essencial para a Amorim. Apesar de já existir Business Intelligence há duas 

décadas, ainda existe muito desenvolvimento nesta área. O atraso da Amorim 

nesta tecnologia porque a mudança de ERP surgiu tarde, só nos últimos 2 anos. 

Quando chegamos aqui as outras empresas já passaram por este processo, e 

elas embora vão progredindo, podem ir a um ritmo mais calmo. Este atraso não 

acaba por ser mau porque já não vamos cometer os erros que outras empresas 

cometeram. Em vez de começarmos o caminho pela primária, avançamos logo 

para o secundário.” 

 

2. Como acha que a gestão de topo influencia este tipo de 

implementações? E a estrutura organizacional? 

 

Entrevistado 1:  

 “A gestão de topo é a que mais beneficia numa primeira fase com a 

implementação desta tecnologia. O facto de serem os “sponsers” deste projeto 

e investirem no projeto significa que acreditam neles e são os mais 

incentivadores para que o projeto corra bem. A gestão influencia todo o projeto 

e implementação, pois primeiro vai afetar as áreas que têm necessidade e com 

isto eles são os mais beneficiados. Quando a gestão de topo assume que este 

projeto é viável e é para andar para a frente, avisa as equipas que há uma nova 

forma de ver a informação e transmite isso à empresa, e sendo estas pessoas, 

pessoas respeitadas na empresa, as pessoas irão aceitar por influência destes 

gestores a ferramenta que o projeto vem trazer. 

Na estrutura organizacional, o facto de este projeto estar entregue a pessoas da 

equipa do controlo de gestão é bom. A influência que o controlo de gestão tem 

em todas a unidades industriais e na gestão de topo faz com que o facto de este 

já fazer as análises para todas as fábricas dá confiança às pessoas para a 

utilização da ferramenta, porque se este projeto fosse entregue por exemplo a 

uma equipa que vinha de uma unidade industrial, e que esta equipa fosse fazer 

relatórios financeiros não ia dar muita confiança na informação que íamos ver. 

Esta equipa já tem garantias dadas na disponibilização de análises de 

informação.” 
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Entrevistado 2:  

“A gestão de topo está habituada a ver a informação da maneira que querem, e 

com isso eles têm interesse em estar envolvidos em todo o processo para 

perceber que tipo de dados vão ter no futuro. Não são eles que fazem a 

implementação, mas são grandes impulsionadores do projeto. E é importante 

que sejam utilizadores porque as equipas vão atrás. Por exemplo o CEO, que é 

um utilizador massivo dos cubos, e o facto de ele chegar às reuniões e dizer que 

já viu isso, faz com que as pessoas, ao terem reunião com ele, tenham cuidado 

de ir ver a informação antes, porque sabem que ele já viu. Um grande 

impulsionador da utilização dos modelos.  

Nós fomos pela via mais difícil, porque não foi dado o devido valor ao que poderia 

ter o BI na gestão da Unidade de Negócios, muito por desconhecimento do que 

seria a entrada em SAP. No entanto não poderiam fazer de outra forma porque 

a corticeira Amorim (grupo) decidiu por não optar pela ferramenta de BI oferecida 

pela empresa SAP, mesma fornecedora do nosso ERP, mas sim pela ferramenta 

da Microsoft, o Power BI. A falta de conhecimento de SAP não facilita o 

desenvolvimento de projetos BI. (…) Muitos planos já foram alterados, por 

exemplo do modelo de produção, em que numa fase inicial não era suposto 

desenvolver este modelo, mas agora é uma necessidade da empresa para 

aumentar a produtividade da empresa.” 

 

Entrevistado 3:  

“Se a gestão de topo não tiver totalmente envolvida neste tipo de projeto, não 

existe hipóteses de este sobreviver. Porque tivemos que criar uma equipa que 

está quase 100% do seu tempo dedicada à gestão desta informação, quer à 

estabilização da informação quer depois ao tratamento e disponibilização da 

informação, temos hoje pessoas nas empresas completamente focadas nisto, e 

é um esforço que temos que fazer para garantir que normalizamos este acesso 

à informação. Este esforço é crítico, mas tem que ser.” 

 

Entrevistado 4:  

“Aqui tem um papel extremamente forte, um dos 2 CEOs é claramente um 

impulsionador nato deste projeto e todos os dias lança novos desafios ao projeto 
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e dá as ferramentas para tal. Ser este o CEO é importante que se fosse outro 

não seria igual. O outro tem um tipo de gestão muito diferente, não é que não 

esteja a acompanhar, mas já não tem essa apetência que o primeiro tem. 

Se este projeto fosse um projeto da Unidade de Negócio Amorim Cork, teria sido 

implementado de forma diferente, pois este projeto é geral ao grupo Amorim e 

não só à nossa unidade de negócios. Toda a informação está ligada numa rede 

do grupo e não da unidade de negócios. (…) Enquanto hoje, vamos recolher as 

necessidades das pessoas e ver se com o que temos conseguimos responder a 

isso, se calhar se fosse feito ao contrário, com um projeto mais centrado na 

unidade de negócios talvez fosse melhor. Num projeto mais centrado pelas 

necessidades da unidade de negócio, o que ias fazer era perceber as 

necessidades globais da unidade de negócios e depois montar a base de dados 

com base nisso. A questão de agora não ter um indicador que pretendo ver e 

não conseguir arranjar solução para isso, é um contra esta implementação do 

projeto.  

Sendo um modelo global, tinha que ser feito assim, mas se fosse só para a 

unidade de negócios seria diferente. Era mais vantajoso para a Unidade de 

Negócios e não para a corticeira Amorim.” 

 

3. Como foi a comunicação entre a gestão de topo e o resto da 

organização nestas fases de implementação?  

O que acha que falhou nesta parte da comunicação? 

 

Entrevistado 1:  

“A comunicação correu bem, com os atritos normais destas novas tecnologias, 

e quando se apanha pessoas diferentes, de áreas muito diferentes e de 

competências também diferentes, é normal que isto aconteça. Foi semelhante à 

de outros projetos (…). As pessoas aqui na área do BI fazem alguma confusão 

como tu viste, mas alguns vão ver logo uma grande vantagem na ferramenta, 

outros vão ficar céticos e outros que vão ficar de pé atrás pois em vez de receber 

os relatórios todos feitos, vão ter que ser eles a fazer filtros. E como tu vês, as 

pessoas pedem-te ajuda e as outras pessoas ao verem os colegas a utilizar não 



 

25 

 

vão querer ficar atrás. E mesmo se os chefes é que dão dinâmica à ferramenta, 

os que estão abaixo já se sentem mais seguros e confiantes para a usar. 

A comunicação depende sempre das pessoas, e o facto de neste caso específico 

ter corrido com alguns atritos, explica-se sempre pelo carácter das pessoas e 

que na hierarquia da empresa estão posicionadas de uma forma mais relevante 

com o facto de não estar presente a pessoa com mais influência em toda a 

empresa, isso levou a um desencadear de críticas à forma de implementação. 

Admito que a culpa pode ter sido nossa, da estratégia de implementação, mas 

acho que a forma como as pessoas reagiram a esta comunicação foi errada. Foi 

um pequeno mal resolvido, mas que pouco afetou a estratégia de 

implementação. Vai chegar a um ponto em que vai haver pessoas a utilizar o 

Power BI que não foram formadas por nós, em que são as pessoas a explicar 

umas às outras, e o que tentamos fazer desde o início era desencadear esse 

fenómeno. Em vez de meteres 3 sementes, e essas sementes meterem outras 

sementes, pronto, já semeamos 30, 40 ou 50 sementes, e a probabilidade de 

fazer mais formações é pouca porque as sementes vão começar a dar fruto. 

(…) Controlo de gestão não tratar da implementação, mas devia tratar da 

apresentação aos utilizadores porque são eles que conseguem explicar os 

dados e sabem o significado da informação e aquilo que os utilizadores querem 

ver.” 

 

Entrevistado 2:  

“Começou muito devagarinho e começou com a equipa de controlo de gestão a 

validar a informação nos modelos. Paralelamente, foi decidido avançar já para o 

desenvolvimento de relatórios em ferramentas BI. O grande trabalho de 

comunicação às equipas está a ser feito agora, contigo, através da escola de 

transformação digital. Até agora tinha sido uma comunicação muito de 

desenrasca e sabes que não há SQLs a SAP. 

Em relação à formação de formadores, a intenção não era a comunicação. Nós 

tivemos o ano passado uma formação com 12 ou 13 pessoas identificadas da 

unidade de negócios que provavelmente iriam contribuir para a massificação 

deste Power BI. (…) Esta dos formadores era uma tentativa de formar pessoas 

que pudessem fazer estas formações para não seres tu a fazer a toda a gente. 
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Correu mal e tivemos que ser nós a fazer, mas a ideia é que todos sejam 

autónomos e que consigam explicar o Power BI a outras pessoas. A cultura desta 

empresa é assim, e foi uma tentativa que já resultou no passado, mas não 

tiveram em consideração a complexidade dos modelos. A complexidade de fazer 

Power BI e trabalhar com os modelos não é igual a formar trabalhadores de 

KAIZEN para as fábricas por exemplo. Por isso é que correu mal, porque as 

pessoas acharam que não tinham a tua capacidade para explicar às pessoas 

como funciona o Power BI. Agora, a empresa a querer meter as pessoas a 

fazerem parte do nosso trabalho, ia-nos libertar para conseguir antecipar os 

pendentes do projeto. 

 

Entrevistado 3:  

“Começou-se por apresentar o projeto na reunião de quadro em novembro, ou 

seja, foi dito a toda a empresa que isto ia acontecer, e, portanto, íamos passar 

para uma fase que a empresa se ia responsabilizar por entregar mais informação 

e mais bem tratada às pessoas. Houve pivots que trataram de recolher as 

necessidades das pessoas. A partir daí formou-se pessoas para ensinar outras.  

A formação de formadores que é algo que noutras áreas resultou bem, nesta 

área não funcionou muito bem, pois as pessoas tinham medo de não conseguir 

ensinar outras. As pessoas vêm marcadas por não terem a facilidade no acesso 

à informação, o que as retraiu por isso tivemos que mudar de tática e foi a equipa 

de projeto a fazer. No entanto não foi a comunicação perfeita e podíamos ter 

sido mais assertivos na comunicação e isto teria derrubado algumas barreiras 

que encontramos.” 

 

Entrevistado 4:  

“Não correu bem no início, pois teria sido melhor ter arrancado com este projeto 

ao mesmo tempo da implementação de SAP até porque depois encontras os 

problemas aqui à frente e pensas que já podias ter alterado os dados mestre de 

SAP, realmente fomos um bocadinho ‘anjinhos’. No entanto criava um bocado 

de dificuldade para as pessoas se adaptarem. Nós aqui somos um grupo muito 

informal e a comunicação até correu bem. Hoje já consigo ver a informação 

quando quero e onde quero, pois já existe plataformas para isso e isto é 
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excelente. Ainda há muita coisa para evoluir também, mas não propriamente no 

Power BI, mais a nível de SAP. Fizemos o caminho que tínhamos que fazer, as 

formações, a equipa sempre atenciosa. 

O parceiro da Unipartner demora muito a responder às necessidades e se calhar 

estamos a abrir muitas portas e não se consegue fechar todas. Estamos a 

cometer erros de um passado muito recente, mais propriamente na 

implementação de SAP, em que surgiu necessidades das pessoas e a equipa e 

todas as pessoas necessárias para o projeto, não conseguiam responder a tanta 

necessidade. Este tempo de espera tira a vontade de utilizar a ferramenta e 

descredibiliza a mesma.  

A estratégia para a informação dos utilizadores da ferramenta não é a melhor, 

pois da maneira que está a ser feita, pode ser mal-executada. Desta maneira 

não se sabe se o formador sabe comunicar, se sabe línguas. Foi uma ideia que 

correu mal, e ainda bem porque foi melhor assim. Havia pessoas nessa formação 

de formadores que nunca tinham ouvido falar na ferramenta.  

A maneira como correu as formações foi a melhor, oficializou o projeto com uma 

equipa competente e capacitada para dar as formações.” 

 

4. Como acha que o poder e influências das pessoas ajuda neste tipo 

de implementações? E como estas ajudam na aquisição de 

competências (interpretação de valores, tecnologia…) 

 

Entrevistado 1: 

“Foi o que respondi em cima.” 

 

Entrevistado 2:  

“Comecei isto sozinha e no início ia disponibilizando Pivots às pessoas e mais 

ao controlo de gestão, de necessidades que percebia serem importantes. Tive 

muitas alturas em que o meu trabalho era validar indicadores. Quando fizemos 

o modelo de Vendas, o valor de vendas não batia com o modelo de finanças. 

Foram precisos meses para ter indicadores corretos, iguais a SAP, e ainda faltam 

outros tantos para ter os indicadores necessários. (…) Com formação duma 
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equipa, e o facto de as pessoas puxarem por nós, também ajuda isto a andar 

para a frente.” 

 

Entrevistado 3:  

“Quando assumimos um compromisso de democratização da informação, 

ninguém quer ser deixado na ilha, porque veem os outros a ver a informação no 

telemóvel, no computador, no mail, e isso tem uma importância muito grande.” 

 

Entrevistado 4:  

“Só o facto de ter presença em vários países já altera a forma da implementação. 

Traz uma complexidade tanto a nível de línguas, uma complexidade de 

necessidades e o que é mais desafiante e até mais interessante. Até agora, havia 

uma “separação” entre as Sales e Portugal. Através destas ferramentas isto está 

a aproximar a unidade de negócios pois enquanto antes era só o controlo de 

gestão a ter a comunicação com as Sales, hoje já existe mais pessoas a falar 

com as Sales e todos na mesma “língua”, a informação sendo igual para todos, 

todos sabem como são calculados os indicadores e por aí fora. Esta 

democratização de informação e de contactos é uma mais-valia. Daqui a 5 anos 

quando falarmos em Margem Bruta, já todos os países vão saber o que esta 

Margem Bruta engloba, falamos a mesma ‘língua’.” 

 

5. Como vê o facto de haver um responsável pela implementação do 

projeto?  

 

Entrevistado 1:  

“Em tudo o que acontece tem que haver um responsável, por exemplo um país 

em que há um governo e uma assembleia em que todos mandam e ninguém 

manda, mas depois tens um 1º ministro, e um presidente da república e um 

presidente da assembleia da república e tens outro exemplo do que está a 

acontecer agora com o sporting, quem tem a culpa dos festejos do sporting? 

Quem tem culpa? A câmara, a polícia, o ministério, o secretário do desporto? E 

no final ninguém se está a acusar das culpas, mas passa pelo ministro da 

administração interna dar uma ordem política e dizer que para bem da 
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população, o melhor era parar o autocarro. O facto de toda a equipa trabalhar, e 

ser uma liderança democrática em que dividem responsabilidades, é necessário 

dar a cara pela equipa e ser o responsável, para o bem e para o mal.” 

 

Entrevistado 2:  

“Todas as unidades de negócio têm um responsável pelo BI. Tentou-se arranjar 

uma pessoa do controlo de gestão que conhecesse as áreas todas da empresa 

porque há questões que surgem e que quem não conhece o negócio não 

consegue responder. Por exemplo, ainda na semana anterior estavam-me a 

perguntar, a Deutschland tem rolhas cónicas, mas não conseguia ver de onde é 

que elas estavam a vir, e não estava a conseguir ver porque a Deutschland 

compra rolhas cónicas a “X”. Antes deste projeto, houve uma alternativa para 

mim dentro da empresa que se calhar preferia, mas disseram-me que não, pois 

não havia ninguém na empresa que possa fazer o papel que nós precisamos 

que tu faças neste momento em termos de BI, porque conheces o negócio, 

conheces as pessoas e conheces os processos e precisamos de ti no terreno. 

(…) Os modelos são muito abrangentes e a forma como se prepara a informação 

para ver uma informação muito especifica, só o responsável é que consegue 

saber os filtros para essa informação. Este papel é um papel que deve ser muito 

bem escolhido.” 

 

Entrevistado 3:  

“É muito importante pois sem ele não há projeto. A dificuldade nestes projetos é 

fazer com que a pessoa responsável do projeto assuma e cumpra com os seus 

objetivos sem se descuidar do seu trabalho anterior, porque o continua a fazer.” 

 

Entrevistado 4:  

“É fundamental para juntar as pontas. Não precisa de ser um perito na 

ferramenta, mas tem que ser uma pessoa que consiga unir o operacional com 

as pessoas, essas sim que são os técnicos da ferramenta, e que consiga 

organizar e tomar decisões.” 
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6. Acha que a confiança das pessoas na ferramenta de BI é influenciada 

pela equipa? 

 

Entrevistado 1:  

“É influenciada pela equipa, sim e pelo trabalho feito por trás das apresentações. 

A qualidade da informação e a forma como apresentamos é importante para a 

confiança das pessoas.” 

 

Entrevistado 2:  

“A maior parte das pessoas querem validar que a informação está correta, a 

equipa já testou, mas mesmo assim elas têm essa necessidade. E mesmo assim, 

no início do projeto é normal não haver muita confiança porque os modelos ainda 

estão em desenvolvimento e muita da informação ainda não está validada. No 

início até é bom isto, pois as pessoas questionavam os valores, e avisavam os 

erros do modelo. (…) O conhecimento da equipa, dos valores apresentados, e a 

confiança que os utilizadores têm na equipa que prepara a informação influencia 

positivamente a confiança das pessoas.” 

 

Entrevistado 3:  

“Totalmente, se a equipa for incompetente, ninguém vai acreditar neles e 

ninguém vai utilizar. Quanto mais didáticos e pedagógicos forem a apresentar, 

mais utilização as pessoas vão dar à ferramenta.” 

 

Entrevistado 4: 

“Não é só a equipa, mas a equipa é fundamental. No entanto, a pessoa que 

explica a ferramenta deveria conhecer o negócio. A formação fica credibilizada 

com a presença dos responsáveis pelo projeto, que são pessoas de confiança, 

contudo a parte em que quem dá a formação não percebe o negócio, é um ponto 

negativo nesta implementação.” 
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7. Como acha que a estratégia adotada para a implementação do 

projeto influencia o processo de colaboração (facilita o trabalho) 

dentro da empresa? 

 

Entrevistado 1: 

“É como te expliquei com o exemplo das sementes. As formações dadas por 

outros tinham um problema, pois pode haver erro na interpretação da 

mensagem. Quem conta um conto, acrescenta um ponto.” 

 

Entrevistado 2:  

“Eu acho que é bom eles ouvirem e nós explicarmos porque eles sabem que é a 

forma de dar visibilidade àquilo que tens feito. E se eles tivessem que fazer 

sozinhos, ao primeiro desafio eles desistiam e assim sabem que têm uma pessoa 

para explicar. Esta estratégia influencia, pois, as pessoas se tiverem algum 

problema vão recorrer tanto à equipa de projeto como colegas, mas só aqui em 

Portugal. Nas sales vai ser mais difícil esta colaboração.”  

 

Entrevistado 3:  

“Nós percebemos que a única forma de poder explicar, comunicar e demonstrar 

às pessoas que temos hoje ferramentas que não tínhamos no passado, foi 

formar grupo de pequenas pessoas e deixá-las usar e perceber a ferramenta. A 

colaboração melhorou muito, hoje já não admito a ninguém que alguém me 

apresente problemas sem informação. Em vez de falar ao fim do mês, as 

pessoas já vão falando ao longo dos mês dos problemas que resultam de um 

saber de informação. E isto já mostrou resultados, por exemplo na redução de 

stocks, em que num ano reduziu-se drasticamente a quantidade em stocks e isto 

resulta de conseguir ver a informação ao dia. Posso concluir que existe uma 

relação direta entre o facto de ter a informação e gerir melhor. Quanto é que isso 

vale, não sei, mas sei que vale muito dinheiro.” 

 

Entrevistado 4:  

“Ainda não estou totalmente contente porque ainda existe informação que não 

tenho acesso, como por exemplos as empresas não SAP. Mas não há ninguém 
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que diga que esta ferramenta não é útil e cada vez vai-se tornando mais 

importante. Sem esta ferramenta as pessoas já ficam aborrecidas e vão-te gritar 

aos ouvidos por não ter esta informação. Por isso, facilita bastante o trabalho.” 

 

8. Como vê a resiliência das pessoas face às novas tecnologias? 

 

Entrevistado 1: 

“Vejo como normal, em que as pessoas rapidamente percebem que é uma 

solução muito mais capaz. Primeiro estranha-se, depois entranha-se.” 

 

Entrevistado 2:  

“Estava à espera de pior, apenas Itália tem sido mais complicado de dar o salto, 

que é engraçado. Uma pessoa de Itália queria desde o início utilizar SQL de 

SAP, mas ninguém na empresa tem acesso a isto, que era para ele próprio fazer 

o seus Power BIs, e a partir da formação que lhe demos, ele nunca usou as 

ferramentas dadas… A cultura do país influencia também esta implementação.  

mesmo em Portugal, tendo uma cultura diferente da alemã de onde é original o 

SAP, os processos estavam a ser mal feitos, pois a cultura do sul da Europa é o 

desenrasca e com o SAP tem que ser ‘by the book’. Agora com o BI consegue-

se apanhar esses erros cometidos no processo em SAP e é mais um problema 

para resolver.” 

 

Entrevistado 3:  

“Nenhuma. As pessoas querem ajuda e querem ter acesso e querem que a 

informação seja fiável e rápida, toda a gente adere. As necessidades fazem com 

que não haja resiliência.” 

 

Entrevistado 4:  

“Projetos semelhantes já perderam a força nesta fase, ou porque é muito 

complicado, ou porque a informação não está correta. A informação tem que ser 

relevante, correta e tempestiva, isto são princípios do controlo de gestão. É neste 

caso que tenho medo, em que quando as pessoas querem ver uma informação 
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que ainda não está disponível, as pessoas deixem de usar e temos que ser mais 

rápidos para não perder o foco das pessoas na ferramenta. 

Não é comum ser um líder mundial português e ter sales em todo o mundo e nós 

portugueses por norma aceitamos as ordens e fazemos, e não somos muito bons 

a dizer como fazer. A cultura da Amorim também nunca foi muito de exigir. A 

resiliência pode estar a ocorrer agora por causa dessa diferença cultural em que 

cada um via a informação à sua maneira, e de repente, com esta democratização 

da informação, passou tudo a falar a mesma “língua” o que faz com que haja 

aqui uma certa resiliência a esta nova adaptação.” 

 

9. Como é que esta ferramenta alterou a sua forma de trabalhar? 

 

Entrevistado 1: 

“Não alterou.” 

 

Entrevistado 2:  

“Na parte da produção, permite atuar muito mais rápido do que aquilo que 

atuavas no passado. No controlo de gestão, vai permitir focar na análise de 

dados, que é aquilo que a equipa do controlo de gestão deve fazer, e não em 

fazer relatórios. Acabou a altura do papel. Passou à altura de ser o partner do 

diretor industrial, no caso do controller industrial, para garantir que a fábrica 

tenha melhor resultado e o mesmo com as sales, no caso dos controllers das 

sales. 

Quando se vai para reuniões já se vai mais bem preparado para discutir o futuro 

e não focar tanto no passado.” 

 

Entrevistado 3:  

“Alterou muito, e enquanto antes começava a ler mails, agora começa a ver a 

informação do dia anterior. (...) no futuro, esta procura de informação tem que 

ser mais rápida e não perder tanto tempo a vê-la, avançar para dashboards (…)”. 

 

Entrevistado 4: 

Não respondeu. 
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10. Qual a importância da gestão dos acessos à informação? O que 

mudaria? (ex. pessoa responsável) 

 

Entrevistado 1: 

“Tema sensível, os acessos à ferramenta é fácil e não causa grandes problemas 

porque as pessoas só vão ver as informações a que têm acessos. A gestão de 

acessos à informação é que é mais complicado e a gestão disto. Esta gestão 

deve ser de alguém que tenha conhecimento da estrutura e não de quem 

conhece a informação. Esta gestão é importante porque se uma pessoa tiver 

acessos a mais, pode pôr em causa a segurança de dados da empresa, e 

também pode baixar a performance da empresa por vários motivos, um deles é 

a motivação, por exemplo, se uma pessoa souber o salário de outra pessoa em 

que a função é a mesma, vai ficar frustrado. Por exemplo, a ACAM e PTKAM, 

que devem ser os maiores ‘players’ nos Estados Unidos, que competem entre 

eles de uma forma saudável, em que se uma soubesse a informação da outra 

podia causar grandes problemas à empresa e baixar a performance no geral. 

Elas competem entre si, mas no fim, quem ganha é a Amorim.” 

 

Entrevistado 2:  

“Nós sempre fomos muito assim, de não criar perfis de utilizadores, mas sim dar 

acessos muito específicos à pessoa. Já antes de SAP era assim que funcionava. 

Os acessos são dados perante as responsabilidades de cada pessoa, por isso 

esta gestão é importante. E estamos a fazer um bom trabalho.” 

 

Entrevistado 3:  

“A cibersegurança é critica nestes projetos. Tens que garantir que todas as 

pessoas que precisam da informação, a têm, mas depois tens o lado da 

cibersegurança que é critico. A forma como nós criamos um modelo, como o de 

alguém ter a responsabilidade de gerir os acessos é crítico para isto pois a 

informação é sensível das empresas. Podíamos dificultar ainda mais o processo 

de acesso à informação, criando um ‘workflow’ quando alguém pede acesso à 
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informação por exemplo, mas as pessoas responsáveis estão mais que dotadas 

para esta gestão de acessos à informação.”  

 

Entrevistado 4:  

“O meu bem mais valioso aqui, é a minha carteira de clientes e ter esta gestão 

para segurança da informação é muito importante. Se houver acessos mal 

dados, por exemplo, um comercial quando sai da empresa pode perfeitamente 

usá-la para prejudicar a empresa.” 

 

11.  Existe mais algum elemento que gostaria de acrescentar como por 

exemplo, que fatores adicionais acha que afetam ou têm impacto na 

implementação das estratégias? 

 

Entrevistado 1: 

“A Amorim está a fazer um caminho tardio, tendo em conta a realidade que se 

vê à volta, mas está tudo a correr conforme o planeado e estamos a andar a um 

ritmo mais alto do que as outras empresas, pois já aprendemos com os erros 

delas, estamos a caminhar no bom caminho. Só daqui a um ano é que vemos 

os efeitos desta ferramenta.  

Temos também que perceber a necessidade da maioria para servir toda a gente 

e não apenas coisas especificas que sirva só para uma pessoa por exemplo, e 

conseguir dar o próximo passo, para data science. Fazer a previsão de 

acontecimentos, por exemplo, quando o preço da cortiça sobe o que isso 

provoca? Estes tipos de análises são importantes. Primeiro ganhar confiança 

das pessoas e depois dar então este próximo passo das previsões e análises 

futuras.” 

 

Entrevistado 2: 

“Muitas vezes, mais no caso de empresas estrangeiras, temos que dar espaço 

para que elas se familiarizem com o SAP, e só depois entrar com as ferramentas 

de BI. A estratégia devia ser essa, primeiro compreender SAP, que sustenta a 

informação, e só depois partir para a apresentação do BI. Acho que a estratégia 

deve ser sempre essa, primeiro as empresas entrarem em SAP, consolidar 
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processos e depois sim mostrar o que está feito em BI. E tu vês que aqui em 

Portugal, onde já existe SAP há mais tempo, as pessoas já te conseguem 

explicar muita coisa. Uma das questões que levanta críticas a esta estratégia é 

o facto de a equipa de projeto ter que tentar resolver questões com dados 

mestre, não sendo isto a nossa função. Mas pondo os pesos na balança de não 

ter a informação de modo fácil ou ter e precisar de fazer correções, decidiu-se 

então avançar com a segunda e acontece muito erros na informação. (…) O que 

é que interessa estar a ver a informação no Power BI se a informação de SAP 

está errada? Em alguns casos é só descredibilizar a ferramenta e os relatórios. 

Mas não sou só eu que tenho responsabilidade.” 

 

Entrevistado 3: 

“Estes tipos de implementações têm sucesso de acordo com: 1) as pessoas que 

implementam 2) a qualidade dos dados que estamos a utilizar, sem qualidade 

de dados não vale a pena estar a perder tempo e 3) a tecnologia que permite ver 

esta informação em qualquer lugar a qualquer hora.” 

 

Entrevistado 4: 

Não respondeu. 

 

5.2. Questionários 
 

 

Os questionários têm o propósito de perceber, na ótica do utilizador, o nível de 

sucesso de implementação e a aderência dos colaboradores da empresa a uma 

nova ferramenta de consulta de informação.  

Foram realizadas 2 séries de questionários, uma logo após a formação e outra 

passados 3 meses da formação. O departamento de recursos humanos da 

empresa era o principal responsável por estes questionários, trabalhando em 

conjunto com a equipa de projeto para desenvolver e aplicar os mesmos. Os 

questionários foram feitos pela equipa de projeto antes do início das sessões de 

formação e entregues aos recursos humanos que trataram da distribuição e 

recolha da informação. 
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Fonte: Elaboração própria 

 

O primeiro questionário (no anexo 1), realizado logo após as formações, serviu 

para perceber a perceção dos utilizadores, sem estes terem a oportunidade de 

criar muitas opiniões sobre a ferramenta. Este foi respondido por 42 pessoas 

entre empresas nacionais e estrangeiras.  

A perguntas mais técnicas, referentes à utilização da ferramenta como “Sabe 

iniciar sessão Power BI?” ou “Sabe consultar os vários relatórios disponibilizados 

no Power BI?”, todos os inquiridos responderam afirmativamente. Estes 

processos de iniciar sessão e consultar relatórios, são considerados básicos pelo 

que respostas negativas teriam que ser consideradas para avaliar a capacidade 

do utilizador na utilização destas ferramentas.  

A outras perguntas sobre a ferramenta, de como aplicar certas potencialidades 

do Power BI para obter a informação que procura, 6 pessoas mostraram não 

compreender pelo menos uma delas. Destas 6 repostas, 3 são colaboradores de 

empresas localizadas fora de Portugal, pelo que o barreira linguística pode ter 

sido um dos motivos para este resultado.  

Figura 4 - Frequência de utilização do Power BI 
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Figura 5 - Avaliação das formações 

Fonte: Elaboração própria 

 
 

Numa pergunta para perceber a frequência de utilização (figura 4), percebe-se 

que 17 utilizadores pretendem usar o Power BI todos os dias, e 18 utilizar 

semanalmente. Com isto, percebe-se que as formações estão a corresponder 

ao público chave, sendo direcionada para quem pretende utilizar esta ferramenta 

com mais frequência. Cruzando esta resposta com a anterior, percebe-se que 

duas pessoas que não esperam utilizar regularmente o Power BI, mostraram não  

compreender as potencialidades, o que revela que esta formação não devia ser 

vocacionada para elas. Não esperar utilizar o Power BI pode ter causado uma 

displicência nestes utilizadores que os retraiu no momento de apresentação das 

várias potencialidades. Contudo, à pergunta “Considera que os tópicos 

abordados na formação foram pertinentes e úteis para a sua função?”, todos os 

inquiridos responderam que sim, tornando estas duas respostas pouco 

confiáveis para tirar conclusões. 

Foi pedido também para avaliar de 0 a 7 de como o serviço de Power BI vem 

facilitar o seu trabalho. As respostas variaram de 3 a 7, com uma média de 5,62. 

Também foi pedido para avaliarem aquela sessão de formação, e o resultado 

variou de 3 a 7, com a média de 5,86 (figura 5). 

Passado 3 meses, foram realizados novos questionários para tentar perceber se 

a ferramenta estava a ser útil nas funções desempenhadas pelos utilizadores e 

até que ponto estavam satisfeitos com a ferramenta (ver anexo 2).  

É neste ponto que surge uma falta de coordenação por parte dos recursos 

humanos e a equipa de projeto. Tal como referido anteriormente, os 
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questionários foram realizados antes das sessões de formação e entregues aos 

recursos humanos. Passado o tempo estipulado, foram enviados questionários 

aos utilizadores das empresas nacionais, onde se encontra a maioria de 

utilizadores, que não tinham sido os combinados previamente. Estes 

questionários continham apenas 5 perguntas e todas elas relacionadas com a 

utilização da ferramenta. Este questionário não acrescenta grande valor ao 

estudo, pelo que só serão consideradas as respostas de utilizadores de 

empresas estrangeiras. O questionário enviado a estas pessoas também sofreu 

alterações face ao inicial, sendo este realizado pelos recursos humanos com a 

cedência de 4 perguntas para a equipa de projeto. Este questionário foi 

direcionado para 34 utilizadores da ferramenta e foram obtidas 13 respostas. 

Um total de 5 pessoas afirmou não ter a oportunidade de utilizar a ferramenta 

nem meter em prática o que aprendeu. As justificações dadas pela não utilização 

do Power BI são de ter uma carga de trabalho muito elevada ou apenas de “não 

ter tido a oportunidade”. As respostas destas 5 pessoas não serão analisadas 

visto não saberem a realidade da ferramenta, tornando-as ilegíveis para 

responderem às perguntas seguintes do questionário.  

Das restantes 8 pessoas, duas afirmam utilizar o Power BI todos os dias, cinco 

utilizam semanalmente e uma mensalmente.  

A perguntas de utilização da ferramenta, 3 pessoas afirmam que ainda não 

dominam pelo menos uma das potencialidades que o Power BI oferece, sendo 

que as 3 não sabem fazer subscrições e uma delas afirma ainda não saber 

trabalhar com os filtros para ver informação mais específica ao seu trabalho. 

À pergunta “Quanto acha que esta ferramenta está a ajudar no seu trabalho?”, 

em que os utilizadores tinham que avaliar de 0-7, as respostas obtidas variaram 

de 4 a 6, obtendo-se uma média de 5,25. 

A última pergunta serve como recolha de feedback, para saber o que utilizador 

pensa e espera no futuro. As respostam dadas passam por querer o aumento de 

informação disponibilizadas através de indicadores que ainda estão em 

desenvolvimento.   
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5.3. Métricas de Utilização 
 

 

As métricas de utilização são essenciais para saber o nível de utilização de uma 

área de trabalho ou um relatório. Esta informação mostra se o Power BI está a 

ser usado, por quem está a ser usado, quantas vezes as pessoas utilizam o 

Power BI, com que frequência e com que objetivo é que a utilizam, seja só para 

ver a informação ou para fazer a extração da informação. Permite saber também 

os utilizadores que não utilizam e com isto tomar medidas para otimizar a 

experiência do utilizador e obtendo uma maior utilização e consequentemente 

uma maior eficácia. 

Este estudo avalia 3 áreas de trabalho referentes a Vendas, Finanças e 

Stocks/Produção e o período de estudo ocorreu entre 22 de maio de 2021 até 

ao dia 30 de setembro contabilizando 132 dias de estudo. 

Durante este período, o Power BI teve uma utilização média de 27 pessoas por 

dia, contando com um máximo de 43 pessoas no dia com maior utilização e 11 

no dia com menor utilização. Ao excluir os fins de semana, a média de utilização 

sobe para 32, tendo o dia com menor utilização 18 utilizadores. A utilização 

média ao fim de semana é de 18 pessoas tendo um máximo de 19 utilizadores 

por dia. O dia com a média mais elevada é a segunda-feira, com cerca de 33 

utilizadores no primeiro dia útil da semana. Por mês, (figura 6) a média em agosto 

baixa pois coincide com o período de férias, no entanto vemos uma média 

constante nos primeiros 3 meses, e em setembro começa a subir e dar sinais de 

que a ferramenta está a ser aceite e que as pessoas cada vez mais vão aderindo 

à ferramenta. 

Quando se trata do número de vezes que o Power BI é acedido, os números 

disparam, pois, uma pessoa pode entrar em vários relatórios e mais do que uma 

vez. Os relatórios foram abertos 11783 vezes por 103 pessoas. A pessoa que 

mais utilizou os relatórios presente no Power BI utilizou 1461 vezes. Duas 

pessoas apenas utilizaram uma vez o Power BI de serviço para consultar os 

relatórios nestas áreas de trabalho. A área de trabalho com mais visitas foi a 

respeitante à área comercial com uma grande diferença para a segunda. Foi 

visitada por 7568 vezes contra 2583 vezes da área de trabalho de 

Stocks/Produção. A área de trabalho de Finanças conta com 1632 visitas. 
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Em relação às pessoas que não utilizam o Power BI, tendo uma licença PRO, 

soma os 21 utilizadores. Sendo as pessoas que utilizaram pelo menos uma vez 

o Power BI, 103 pessoas, existindo um total de 134 utilizadores. Destes 134 

utilizadores, 89 tem licença PRO e 45 ainda estão no período experimental de 2 

meses.  

 

 

 

Figura 6 - Média mensal de utilizadores 

Fonte: Relatório de Power BI Interno 

 
 

Fonte: Relatório de Power BI Interno 

 

 

Figura 7 - Frequência real de atividade do Power BI 

https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&appId=044aee10-1f44-4516-a20a-a96b3e40b703&reportObjectId=f380dabf-da00-44e9-9ac0-be1bda57afaf&ctid=34e65771-3eb3-4479-b910-a601768563ab&reportPage=ReportSectiond035585c2ac02840ba02&pbi_source=copyvisualimage
https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&appId=044aee10-1f44-4516-a20a-a96b3e40b703&reportObjectId=f380dabf-da00-44e9-9ac0-be1bda57afaf&ctid=34e65771-3eb3-4479-b910-a601768563ab&reportPage=ReportSection6eb75edf056236a5d568&pbi_source=copyvisualimage
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Analisando a frequência de utilização do Power BI (figura 7), verifica-se que 

55.81% das pessoas utiliza o Power BI pelo menos uma vez durante a semana. 

Já 6.98% só utilizam a ferramenta decorrido o tempo de entre uma e duas 

semanas desde a última visita. Também cerca de 6,98% utilizam com a 

frequência entre 2 semanas e 1 mês e os restantes 30,23% utilizam com 

frequência superior a 1 mês. 

 

 

5.4. Discussão de resultados 
 

Cerca de 60 a 70% de implementações de BI falham devido a problemas 

culturais, estruturais, entre outras (Olszak, 2016), por isso, o presente 

subcapítulo foi dividido em várias secções para ajudar a perceber o impacto de 

cada aspeto na implementação de Tecnologias de Business Intelligence e a sua 

eficácia e eficiência. Estes resultados discutidos incluem a experiência de 1 ano 

do autor do presente estudo, que fazendo parte da equipa de projeto, apresenta 

resultados não referidos nos métodos indicados anteriormente.  

 

5.4.1. Estrutura Organizacional 
 

A estrutura da empresa tornou-se numa chave de sucesso para a Amorim. A 

implementação ficar ao cargo de uma equipa pertencente ao controlo de gestão 

ajudou a uma maior disponibilidade para responder a certas questões que outras 

pessoas não teriam tanta sensibilidade. Esta estrutura permite acompanhar todo 

o processo de utilização do Power BI havendo sempre que necessário, as 

formações para explicar o que não ficou percebido na primeira. A ligação entre 

as empresas estrangeiras seria dificultada se outra equipa tratasse da 

implementação. Tendo o controlo de gestão uma comunicação com toda a 

empresa, isto facilita o processo de aprendizagem dos utilizadores do Power BI. 

O apoio da gestão de topo também se revela importante para o projeto. O 

exemplo que esta dá aos colaboradores é importantíssimo, e se estes optam por 
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usar a ferramenta de Business Intelligence, então os colaboradores seguem o 

exemplo. 

 

5.4.2. Utilizadores 
 

Como já foi referido, a capacidade dos utilizadores é um fator que influencia o 

sucesso de uma implementação de ferramentas de Business Intelligence. Sem 

a capacidade dos utilizadores, como a resiliência, a motivação e até mesmo a 

inteligência, este tipo de projetos não conseguia sobreviver.  

A capacidade de resiliência das pessoas não foi notada na implementação deste 

projeto. Os utilizadores rapidamente perceberam que o Power BI era uma 

solução muito mais capaz e que rapidamente os podia ajudar a desempenhar 

melhor as suas funções. A motivação que estes tiveram durante todo o projeto, 

fez o projeto melhorar, propondo novas alternativas à vista de informação, 

criando uma comunicação muito mais frequente com a equipa para agradar às 

suas necessidades. Isto vê-se pela avaliação que deram à ferramenta e de 

quanto esta os ia ajudar no seu trabalho. 

A interação, que sempre ocorreu durante o projeto, com a vontade dos 

utilizadores utilizarem a ferramenta, também foi uma grande vantagem para 

explicar os resultados aqui discutidos. Embora nem todos os utilizadores sejam 

iguais, verificou-se que grande parte dos utilizadores são ativamente 

consumidores da informação fornecida através do Power BI. Como se consegue 

ver na Figura 8, o número de utilizadores a utilizar o Power BI foi sempre 

constante não havendo uma desistência dos utilizadores da ferramenta. 
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 Fonte: Relatório de Power BI Interno 

 

A média de utilização diária do Power BI ronda as 27 pessoas, isto incluindo os 

fins de semana e o período de férias que decorreu durante 3 semanas de agosto. 

Isto significa que mesmo não estando a trabalhar, as pessoas podem consultar 

a informação onde quiserem e mostra uma vez mais a vantagem que elas veem 

na ferramenta. Estes números são um ótimo indicador para perceber como a 

fase de aceitação foi determinante para este projeto. As formações e a 

disponibilidade da equipa para responder a todas as dúvidas, foram 

características que ajudaram na obtenção destes resultados.  

Quando é realizada uma distinção entre os utilizadores portugueses e 

estrangeiros, começam a surgir certas diferenças e certos entraves ao sucesso 

da implementação do Power BI nos países estrangeiros. As barreiras existentes 

entre as empresas situadas em Portugal e outros países ainda existem, e torna 

mais difícil, a ferramenta ser aceite nesses países. Foi mencionado em 

entrevista, que o facto de uma empresa portuguesa ser líder mundial de um 

mercado pode ser considerado uma desvantagem por causa da cultura dos 

diferentes países. No entanto, observa-se uma vantagem que contraria esta 

barreira, como é o facto de pessoal português estar presente em todas as 

empresas estrangeiras, o que ajuda, pois estão mais alinhados com o objetivo 

da empresa “mãe”.  

Figura 8 - Número de utilizadores do Power BI diariamente 

https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&appId=044aee10-1f44-4516-a20a-a96b3e40b703&reportObjectId=f380dabf-da00-44e9-9ac0-be1bda57afaf&ctid=34e65771-3eb3-4479-b910-a601768563ab&reportPage=ReportSectiond035585c2ac02840ba02&pbi_source=copyvisualimage
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Quando um outro utilizador, ao ver o seu colega usar a ferramenta, percebe que 

traz vantagens a nível da performance no trabalho, por isso, a motivação é 

grande para utilizar a ferramenta tendo a colaboração entre utilizadores um 

impacto na divulgação e aceitação destas ferramentas. 

Os utilizadores, sendo o principal foco deste projeto, têm uma grande 

importância na implementação do mesmo. Os cuidados e atenções a ter com 

eles são superiores às de outros projetos, seja no acompanhamento que estes 

precisam de ter, seja na forma como é exposta a informação, ou até de como é 

apresentada esta informação. O projeto quer obter o “self-service” da informação 

o que faz com que a implementação tenha um cuidado redobrado com os 

utilizadores.  

A falta de paciência dos utilizadores, em que querem chegar a uma informação 

muito detalhada, acabando por apagar filtros, tornando a informação errada é 

um grande desafio para a eficácia da implementação. Muitas vezes começam a 

utilizar a ferramenta sem qualquer tipo de argumentos e deixam de usar pois não 

conseguem chegar aos resultados esperados. Vemos isto acontecer em várias 

situações, mas que novamente voltam a usar a ferramenta visto não terem uma 

alternativa melhor. Aqui já entram em contacto com a equipa de projeto e com 

os seus colegas para solucionar o seu problema. 

No entanto, a percentagem de utilizadores que usa o Power BI apenas passado 

1 mês da sua última utilização é um indicador que não está onde era esperado. 

Uma parte deste indicador pode ser explicado pela falta de atenção por parte 

dos utilizadores, pois, passados os 2 meses de experiência do Power BI, têm 

que criar um pedido para ter uma licença PRO, e não tendo esta licença não 

conseguem entrar e desistem de tentar ver a informação pela nova alternativa. 

Outra causa deste número é a capacidade de pessoas que querem estar 

envolvidas nesta nova ferramenta e criam a conta gratuita. O que acontece é 

que o Power BI ainda não está preparado para essas pessoas, pois não tem a 

informação detalhada para estes, que acabam por abandonar a ferramenta nesta 

primeira fase. 
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5.4.3. Informação 
  

A informação é também um ponto crítico neste projeto. A falta de confiança, por 

parte dos utilizadores, pode ditar a sentença deste projeto. A informação passa 

por um processo muito delicado e os erros acontecem. Com o surgimento desta 

nova tecnologia na empresa, começou-se a detetar os erros que vinham de há 

muito tempo atrás e a fazer a correção dos mesmos. Estes erros, apesar de nada 

terem a ver com a equipa de projeto, para os utilizadores da ferramenta são 

vistos como erros da equipa o que também a pode descredibilizar. Os erros são 

reportados a quem tem a sua responsabilidade, para corrigir o mais rápido 

possível a informação e passar para as pessoas a informação correta através 

das ferramentas disponíveis.  

A equipa de projeto tem aqui também um papel fulcral no esclarecimento da 

informação. Esta tem que ser capaz de conseguir responder a todas as 

perguntas dos utilizadores, por exemplo de como é calculado um indicador, de 

modo que não haja dúvidas sobre a informação. Esta mensagem tem que ser 

transmitida com a confiança e certeza que acalmará os utilizadores em relação 

às suas dúvidas. 

Naturalmente, a equipa também comete erros, principalmente em 

carregamentos “Ad-Hoc”. Estes carregamentos de informação nos cubos de 

informação acabam por ser muito pormenorizados, e numa fase inicial cria 

muitos problemas na informação disponibilizada.  

Os acessos dados à informação, ou seja, os perfis criados à medida do utilizador, 

são questões de extrema importância para a empresa, como se percebe nos 

resultados das entrevistas. Estes acessos têm que ser dados por pessoas que 

conheçam a empresa para não dar mais acessos à informação do que aquele 

que realmente a pessoa tem acesso. Isto é uma boa maneira de manter a 

segurança da informação e assim garantir um risco mais baixo de quaisquer 

fugas de informação mais à frente. 

 

5.4.4. Equipa de Projeto 
 

A equipa de projeto tem também um papel crucial no sucesso da implementação 

da ferramenta. É um dos principais aspetos, pelos dados recolhidos nas 
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entrevistas. O responsável, como podemos observar, é uma pessoa muito 

relevante, que mesmo não sendo ele a desenvolver os relatórios, tem o papel de 

verificar a informação, de perceber as necessidades das pessoas e entregar a 

informação conforme a prioridade da empresa. Esta pessoa tem que ter um 

conhecimento muito alargado da empresa, sabendo as realidades e os 

obstáculos que esta enfrenta. 

A restante equipa, com um papel essencial também, mas não tão pormenorizado 

como o do líder, passa pelo desenvolvimento dos relatórios, assim como a sua 

divulgação e explicação. A equipa tem que ter um conjunto de capacidades de 

comunicação que a permita esclarecer as dúvidas de várias pessoas. A 

confiança com que transmite a mensagem é muito importante e pode ser 

considerado um fator que influencia a utilização da ferramenta pois se a equipa 

não tiver confiante acerca do seu trabalho, os utilizadores também não ficarão. 

O acompanhamento ao longo de todo o processo de aprendizagem é um fator 

que também ajuda a um melhor desempenho das pessoas no Power BI e 

consequentemente conduzir a um maior sucesso da implementação desta 

ferramenta. Pela avaliação dos questionários sobre a avaliação das formações, 

a equipa de projeto desenvolveu bem o seu trabalho.  

 

5.5. Melhorias a realizar e propostas futuras 
 

Não existe implementações perfeitas, e com certeza, esta também não foi. 

Apesar de na sua generalidade, ter sido implementada com sucesso, 

encontraram-se alguns aspetos a melhorar.  

A escolha e seleção de pessoas para ter licença de Power BI tem que ser mais 

criteriosa, pois ainda existem 21 pessoas com licença e com um custo para a 

empresa mensalmente, que não utilizaram sequer o Power BI. Esta seleção 

deveria ocorrer conforme a evolução do projeto e dar os acessos à medida da 

sua utilização no período experimental. 

A parte de comunicação, embora não critico, poderia ter corrido melhor. A 

questão de numa primeira fase, se tentar optar por uma estratégia diferente, 

levantou muitas críticas, das quais o facto de as pessoas convocadas para a 

primeira reunião de apresentação da ferramenta não saberem o que se pretendia 
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com a reunião. Este exemplo mostra as melhorias a fazer na comunicação e de 

não dar as estratégias como certas. Obriga a equipa a ser mais cautelosa 

quando apresenta o plano de implementação às pessoas. Mas como já 

analisado, o fator comunicação pouca influencia teve no sucesso da 

implementação, fruto da resposta da equipa. 

O desenvolvimento de novos indicadores é visto também como um entrave à 

utilização desta ferramenta. O parceiro de negócios que desenvolve os modelos 

tem um tempo de resposta muito grande o que prejudica a opinião das pessoas 

da ferramenta. Neste caso, pouco ou nada se consegue fazer, sendo que o 

capital é que determina o tempo de resposta, ou se despende de mais dinheiro 

e são apresentados indicadores mais rapidamente, ou ter-se-á sempre este 

problema. 

Ainda com muito trabalho pela frente, o projeto passa agora para uma fase sem 

o “frenesim” do desconhecimento inicial por parte das pessoas. Esta parte irá 

passar pela automatização de relatórios existentes e criação de alguns, para 

fornecer a informação necessária a mais pessoas. Continuará a dar o apoio 

necessário a todos os utilizadores e fará novas sessões de formação com as 

pessoas que ainda têm mais dificuldades na utilização do Power BI.  

Até aqui, a informação disponibilizada é apenas passada, e no futuro espera-se 

evoluir para o caminho do “data science”, que espera-se que irá trazer vantagens 

muito significativas. Espera-se que com isto seja possível perceber a evolução 

de certos mercados, por exemplo, e precaver a empresa da melhor maneira.  

Pretende-se também desenvolver mais cubos de informação, por exemplo o 

cubo de transportes. Os desenvolvimentos destes cubos trazem uma nova visão 

de áreas importantes para a empresa e ajuda a perceber melhor quais as 

verdadeiras dificuldades dessa área.  
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6. Conclusões  

 
Este trabalho propunha-se a estudar as 3 fases de implementação de 

ferramentas de Business Intelligence, a aceitação, a rotina e a infusão. Uma 

análise a esta fases com o intuito de averiguar se estas foram eficazes também 

foi realizada.  

Podemos concluir, que de um modo geral, a implementação do Power BI na 

organização correu bem e que já produziu resultados de forma que esta seja 

considerada como uma vantagem significativa para a empresa. Esta vantagem 

traduz-se já em aumentos de resultados e será expectável que no futuro ainda 

se consiga retirar mais proveito em termos económicos e financeiros, desde logo 

pela poupança de tempo na gestão de informação e no acesso à mesma, 

permitindo aos envolvidos realizar as suas tarefas de forma mais eficaz e 

eficiente.  

Na fase da aceitação, como discutido nos resultados, a comunicação deste 

projeto aos consumidores de informação (aos utilizadores), poderia ter corrido 

melhor. A estratégia inicial falhada resultou desta mesma falta de comunicação 

e alinhamento dos intervenientes, no entanto podemos concluir segundo os 

dados recolhidos que esta pouco afetou o desenrolar do projeto. A solução 

passou pela alocação de recursos para este projeto, sendo a equipa a despender 

o tempo necessário para fazer a tal comunicação da ferramenta aos restantes 

utilizadores. O desenrolar do projeto verificou-se mais eficaz, estando a equipa 

sempre apta para prestar o auxílio, sempre que houvesse algum tipo de dúvida, 

quer a nível da informação, quer a nível da ferramenta.  

Verifica-se que a colaboração entre os utilizadores ajuda a um maior sucesso na 

fase de aceitação e de rotina da ferramenta. A complexidade de trabalhar com a 

informação, mesmo esta sendo distribuída de maneira a melhorar a experiência 

do utilizador, é grande, pelo que a colaboração entre os próprios utilizadores é 

uma vantagem para uma maior probabilidade de sucesso. A forma como a 

estrutura organizacional está organizada também demonstrou, embora 

qualitativamente, ser uma peça fundamental para este tipo de implementações. 

Tendo um departamento habituado a trabalhar e distribuir a informação, assim 
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como a constante publicidade da gestão de topo são fatores importantes para 

este projeto.  

A equipa de projeto revela-se fundamental também para o sucesso de 

implementações de ferramentas BI. Na fase de aceitação, mostrou-se a 

alternativa ideal, melhor que a inicial, para explicar a ferramenta. Já tendo o 

conhecimento mais aprofundado, esta também demonstrou ser a mais capaz 

para transmitir a normalidade desta ferramenta, resultando numa otimização da 

fase de rotina.  

A cultura das pessoas e de cada país revela ser um obstáculo a implementações 

deste tipo. A barreira linguística e a distância física entre os utilizadores e a 

equipa, resultam num atraso da utilização das ferramentas BI. Percebe-se que a 

cultura portuguesa, por ser uma cultura de “desenrasca”, e este tipo de 

implementações ter que ser rígida, é uma desvantagem para o sucesso da fase 

de aceitação. Na fase de rotina, esta cultura torna-se menos relevante, pois 

como já se percebeu, a ferramenta BI é muito mais capaz e eficiente que 

qualquer outra disponível e acabam por aceitar a ferramenta como natural. 

Por fim, o sucesso depende muito dos utilizadores. Estes consumidores de 

informação desenrolam o papel chave e sem eles, o projeto não seria 

concretizado. A capacidade que estes têm em tornar a ferramenta, o principal 

motor de pesquisa de informação é essencial.  

Em suma, a implementação da ferramenta Power BI na Unidade de Negócios 

Rolhas da Corticeira Amorim pode-se considerar eficaz. Os dados recolhidos 

como a utilização e o entendimento da ferramenta mostram isso. Apesar dos 

imprevistos, a liderança da equipa com a vontade dos utilizadores tornou esta 

implementação um exemplo a seguir. Na fase da aceitação, verifica-se que a 

comunicação não é um aspeto significativo, já a equipa, o responsável, a gestão 

de topo e principalmente os utilizadores são os principais fatores que influenciam 

o sucesso desta fase. Na parte da rotina, o que se verifica é o aparecimento do 

fator informação, sendo considerado um dos principais fatores, pois se esta não 

estiver correta, por mais vontade que os utilizadores tenham em usar a 

ferramenta, de pouco serve pois não lhes trará vantagens.  

É notório as vantagens que os utilizadores veem no Power BI e embora não 

consigam imputar um valor a esta ferramenta, têm a certeza de que esta traz 
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muitas vantagens a nível financeiro. A permissão de ter uma gestão mais 

fundamentada com informação correta e atualizada ao dia, fundamenta o valor 

económico visto pela empresa neste tipo de tecnologias. Comparando com o 

ano passado, este foi um setor que resistiu e não notou grandes alterações a 

nível de vendas devido à situação pandémica. As vendas este ano só no primeiro 

semestre evoluíram 11.3%, e isto somente na unidade de negócios rolhas. 

Existindo, porém, outros fatores que influenciam este aumento, no entanto, 

notam-se que os acessos fáceis e rápidos à informação são características que 

influenciam este aumento de vendas. O exemplo foi obtido nas entrevistas, em 

que uma gestão mais atenta de stocks permite despachar mais rapidamente os 

mesmos. 

No global da ferramenta e as vantagens que esta trouxe à empresa, fase da 

infusão, já se verificou melhorias ao nível da produtividade de processos. A 

informação atualizada ao dia permite uma gestão muito mais atenta e mais 

organizada para preparar o futuro oferecendo assim vantagens competitivas às 

empresas, melhoria essa que se traduzirá em resultados financeiros futuros.  

As principais dificuldades encontradas na realização deste estudo, resultam na 

obtenção e tratamento de dados. As entrevistas a quatro pessoas com 

conhecimento do negócio e das necessidades da empresa, no entanto com 

diversas perspetivas, gera um grande volume de dados para analisar e tornar 

em conclusões que possam ser úteis para o estudo. A limitação que existiu por 

parte dos recursos humanos, na divulgação de questionários feitos apenas pela 

equipa de projeto, com vista na obtenção de resultados mais detalhados, é 

considerado uma limitação para este estudo também. 

Os resultados presentes neste estudo, embora qualitativos, fornecem resultados 

úteis na área de implementação de ferramentas de Business Intelligence, 

contudo, seria interessante averiguar com dados quantitativos, a eficácia deste 

tipo de implementações. Visto ser um projeto concluído recentemente, a 

validação e verificação do estado da ferramenta em períodos futuros seria um 

caso de estudo com mais valias para a empresa. 
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Anexos 
 

Anexo 1 – Questionário logo após a formação. 
 
Questionário 1:  
 

1- Considera que os tópicos abordados na formação foram pertinentes e 

úteis para a sua função? 

Sim__ Não__ 

2- Sabe iniciar sessão no Power BI? 

Sim__ Não__ 

3- Sabe consultar os vários relatórios disponibilizados no Power BI? 

Sim__ Não__ 

4- Sabe como aplicar filtros para customizar relatórios?  

Sim__ Não__ 

5- Sabe aplicar bookmarks para guardar os seus filtros favoritos? 

Sim__ Não__ 

6- Sabe agendar subscrições de secções de relatórios? 

Sim__ Não__ 

7- Com que frequência precisa de consultar a informação disponibilizada? 

Diáriamente__ Semanalmente__ Quinzenalmente__ Mensalmente__ 

Outro____________ 

8- Em que medida considera que o serviço de Power BI apresentado na 

formação facilita o seu trabalho? 

Escala de 1(Não ajuda) a 7 (Ajuda bastante) 

9- De forma global, como avalia esta formação? 

Escala de 1(Negativa) a 7(Excelente) 

 

Anexo 2 – Questionário 3 meses após a formação. 
 

Questionário 2:  
 

1- Teve a oportunidade de utilizar o Power BI? 

Sim__ Não__ 

2- Se respondeu não na última pergunta, qual o motivo? 

(Resposta aberta) 

3- Com que frequência utiliza o Power BI? 

4- Diáriamente__ Semanalmente__ Quinzenalmente__ Mensalmente__ 

Outro____________ 

5- Sabe iniciar sessão no Power BI? 

Sim__ Não__ 

6- Sabe consultar os vários relatórios disponibilizados no Power BI? 

Sim__ Não__ 

7- Sabe como aplicar filtros para customizar relatórios?  

Sim__ Não__ 
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8- Sabe agendar subscrições de secções de relatórios? 

Sim__ Não__ 

9- Quanto acha que esta ferramenta está a ajudar no seu trabalho? 

Escala de 1(Não ajuda) a 7(Ajuda bastante) 


