
Medir desempenho para assegurar o comportamento produtivo.

Indicadores para sinalizar a direção que as ações estão tomando.

Monitorar constantemente os indicadores é premissa dos gestores de 

negócios. Mais do que nunca, as tecnologias de gestão vêm sendo reforçadas 

para suportar uma reação ágil ao comportamento do mercado e assim 

garantir o atingimento dos objetivos estratégicos da organização.

Com a profissionalização da gestão e a consolidação dos “sistemas de 

negócio” (como ERP e CRM), um novo modelo de administração das 

informações corporativas tornou-se realidade. Dezenas de milhões de dados 

sobre o negócio se acumulam, mas só fazem sentido se organizados e 

apresentados de forma rápida e intuitiva para apoiar a tomada de decisão. 

No entanto, como definir quais custos devem ser suprimidos? Quais são as 

atividades essenciais? Como identificar onde há um baixo desempenho e 

onde estão os vetores lucrativos do seu negócio?

O Business Intelligence (BI) ajuda nesse processo à medida que minera 

informações e traz indicadores reais do negócio em tempo hábil para ações 

corretivas. Através de uma ferramenta de BI é possível visualizar se os 

objetivos e as mudanças previstas estão sendo alcançados e em qual 

proporção em relação às metas estabelecidas.

Os relatórios produzidos manualmente - muitas vezes até conflitantes - já não 

oferecem a agilidade e a confiabilidade necessárias para a condução adequada 

das organizações. As tecnologias de BI superam a dependência desse tipo de 

recurso. A Advanced IT possui em sua equipe profissionais com experiência 

em ciência da computação, conhecimento de negócio e pensamento analítico 

para oferecer o melhor custo-benefício para sua empresa:

ANALISTA DE NEGÓCIOS: recurso contratado para estudo de requisitos do projeto;

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS: pode ser realizado no próprio ambiente do cliente 

ou no modelo Fábrica de Software. A gestão do projeto é feita pela Advanced IT;

CAPACITAÇÃO NAS FERRAMENTAS: serviço de transferência de conhecimento  para 

usuários e administradores das ferramentas de BI. O cliente com domínio e 

aproveitamento total do sistema;

OUTSOURCING: alocação de profissionais especialistas para desenvolver as 

aplicações com a condução do cliente.
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BENEFÍCIOS DO BI
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VANTAGENS DO SERVIÇO
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Confiabilidade das informações

Velocidade na tomada de decisão

Visão corporativa

Escalabilidade

Centralização da informação

Informações disponíveis de forma 

autônoma e acesso controlado 

Melhores soluções para cada problema

Projetos desenvolvidos em conjunto com 

a Oracle Consulting

Equipe experiente

Profissionais certificados

Unidade de Business Intelligence

Ficamos muito satisfeitos com o 

trabalho que foi desenvolvido e com a 

solução de BI da Oracle, a qual foi além 

das nossas expectativas iniciais. Tanto que 

decidimos estender o escopo do projeto de 

Business Intelligence junto com a 

Advanced IT por mais meio ano, 

atendendo mais áreas de negócio. Acredito 

que o sucesso do nosso projeto foi obtido 

graças a um planejamento inicial 

minucioso, bem como o forte apoio da 

diretoria executiva - que, aliados ao grande 

know-how dos profissionais da Advanced 

IT, está crescendo cada vez mais e 

conquistando os usuários.” 

André Jacobus, Gerente de Planejamento da Cia. de 

Participações Sinosserra.



Fundada em 1957, a Cotrijal conta hoje com uma matriz e 36 filiais e com 

mais de 4.500 associados em 14 municípios do Estado do Rio Grande do 

Sul. A cooperativa atua em quatro unidades de negócios: Grãos, Produção 

Animal, Lojas e Supermercados. Possui quatro unidades de apoio 

(Financeira, Administrativa, Operacional e Educação, e Comunicação) e 

três unidades de assessoria (Auditoria Interna, Jurídica e Transportes).

DESAFIOS:

SOLUÇÕES:

! Estruturar os dados cruciais para a tomada de decisão da 

cooperativa, principalmente da gestão de grãos, propiciando 

indicadores do potencial de produção e recebimento e venda de 

insumos para os cooperativados;

! Eliminar o uso de planilhas em Excel, que demandavam muito 

tempo e não eram confiáveis em termos de resultado devido à 

difícil coleta de informações; 

! Agilizar o processo de recebimento de grãos e emissão de notas 

fiscais ao cooperativado sem uso de papel e digitação;

! Atingir e administrar um diferencial competitivo em relação às 

outras cooperativas da região, ainda não automatizadas e sem 

sistemas de inteligência de negócios.

! Com auxílio da Advanced IT, Parceira Oracle, a Cotrijal 

implementou o Oracle Business Intelligence e possibilitou a 

elaboração de painéis gerenciais com os indicadores necessários 

para melhorar a análise dos dados por parte dos gestores. Assim, 

reduziu a tomada de decisão de semanas para dias;

! Agilizou a coleta e análise de informações - hoje sendo feita em 

segundos - e ofereceu um ambiente online com indicadores 

diários, mensais, semestrais e anuais, eliminando o 

preenchimento de planilhas em Excel;

! Padronizou as informações disponibilizadas aos gestores da 

cooperativa em um curto espaço de tempo e motivou os 

produtores, atualmente monitorados e reorientados de maneira 

compartilhada.

COTRIJAL COOPERATIVA 

AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL

Não-Me-Toque, Brasil

www.cotrijal.com.br

Indústria: Bens de Consumo

Funcionários: 980

Produtos & Serviços Oracle:

- Oracle Database Enterprise Edition

- Oracle Application Server

- Oracle Business Intelligence

Com o uso das ferramentas de 

BI da Oracle, registramos hoje uma 

produtividade muito maior em relação 

aos antigos formulários e planilhas em 

Excel, pois construímos uma ampla 

visão para nossos gestores e podemos 

fazer atualizações e gerar cruzamentos 

e resultados conforme nossa 

necessidade.” 

Ari Heck, Gerente de TI da Cotrijal Coorperativa 

Agropecuária e Industrial.

Cotrijal aprimora gestão de grãos, 
cria indicadores de resultados e 
elimina uso de planilhas

www.advancedit.com.br

Porto Alegre

Av. Carlos Gomes

1950 / 402

+55 51 3382.1000
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