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Introdução

Os setores de atividade que utilizam recursos 
de forma intensiva (como os setores dos 
bens de consumo embalados e dos serviços 
profissionais) enfrentam frequentemente 
o desafio associado à gestão dos 
colaboradores e à utilização da forma mais 
eficiente com o objetivo de tirar o máximo 
partido dos seus talentos e gerir o custo do 
emprego. Na realidade, os colaboradores 
são muitas vezes os principais fatores de 
custo das organizações destes setores. No 
entanto, o investimento em talento é sempre 
uma prioridade-chave da direção.

Por exemplo, a IBM tem mais de 100.000 
colaboradores a nível mundial no seu 
departamento de consultoria GBS 
(Global Business Services). Garantir 
a disponibilidade e a utilização dos recursos 
em cada linha de serviço é um desafio 
constante, para garantir os projetos dispõem 
de recursos suficientes e que a utilização 
destes é maximizada para fomentar as 
receitas para a empresa. A IBM otimizou 
este processo utilizando a aplicação de 
análise de dados Power BI no Windows 10. 
Esta aplicação reduz a distância existentes 
entre os dados, as análises e os responsáveis 
pela tomada de decisões, utilizando as 
poderosas capacidades do dashboard 
do Power BI numa plataforma móvel. Isto 
permitiu que os responsáveis pela gestão 
de recursos humanos tomem decisões em 
tempo real numa base ad-hoc.

Tomando em consideração as semelhantes 
entre os setores dos serviços, dos bens 
de consumo embalados e do comércio, 
a IBM utilizou este conceito de gestão 
e monitorização de turnos, eficiência 
e utilização de colaboradores para criar 
uma solução de análise de dados para 
o setor dos bens de consumo embalados 
e do comércio utilizando o Power BI. 

A solução

Esta solução foi concebida para 
organizações de bens de consumo 
embalados e comércio que procurem 
obter insights e fomentar decisões de 
negócio que otimizem a utilização do 
tempo dos colaboradores para minimizar os 
custos e maximizar a produtividade. Esta 
funcionalidade pode ainda ser alargada a 
outros aspetos do setor, como a gestão de 
produtos, a contração e a gestão de vendas.

O Power BI utiliza os dados organizacionais 
e apresenta-os de forma combinada com 
dados do setor em diagramas e relatórios, 
com o objetivo de fornecer insights aos 
utilizadores de negócio e de permitir que 
os colaboradores tomem decisões mais 
informadas. Por exemplo, o Power BI pode 
aumentar a visibilidade dos insights sobre 
a monitorização de turnos e a utilização de 
colaboradores.

O POC é composto por vários dashboards 
que apresentam tendências de recursos 
disponíveis (ou "inativos") por semana, 
análise homóloga dos recursos, divisão 
dos recursos disponíveis por cargo e nível, 
utilização projetada de recursos e divisão de 
tipos de utilização, entre outras métricas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estes dados são facilmente atualizáveis, 
permitindo fornecer uma análise de dados 
em tempo real aos gestores e até mesmo 
às equipas de RH. Os dados de exemplo 

mostrados abaixo representam um 
subconjunto dos dados disponíveis 
a nível mundial.
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A nossa solução pode ser expandida para 
além da gestão de recursos humanos. 
Basicamente, a solução pode ser facilmente 
personalizada e adaptada às necessidades 
de análise de dados individuais de cada 
cliente. Outros cenários de utilização incluem:

● Gestão de Contrações
● Gestão de Inventários
● Gestão de Vendas de Produtos

Por exemplo, a nossa solução pode ser 
expandida para fornecer insights e análise 
de dados sobre os produtos mais 
vendidos, com base nas informações 
de compra dos clientes recolhidas nas 
lojas. O Power BI pode utilizar os dados 
de vendas dos artigos vendidos em 
várias lojas, gerar um relatório visual 
para demonstrar tendências e padrões 
de receitas de vendas, volume de vendas 
e inventário ao longo do tempo com base 
nos dados capturados. Esta solução pode 
ser expandida para prever a procura, com 
o objetivo de aumentar a rentabilidade 



Vantagens de negócio

Este dashboard reduz o tempo despendido 
pelos profissionais de recursos humanos 
que preparam frequentemente relatórios por 
e-mail, efetuam de forma pouco eficiente 
a monitorização de turnos e realizam 
apresentações ad-hoc no PowerPoint para 
resumirem os dados contidos em várias 
folhas de cálculo do Excel semanalmente 
ou com maior frequência, consoante a 
unidade e a divisão de negócio. Através da 
apresentação dos dados num dashboard 
consolidado, os responsáveis pela 
tomada de decisões (tais como Quadros 

Superiores, Equipas de recrutamento, 
Executivos e Profissionais de Recursos 
Humanos) poderão:

1)   Atualizar rapidamente os dados para 
obterem os insights mais atuais – isto 
permite que os executivos tomem 
decisões com base nos dados mais 
atuais, em vez de terem de esperar 
que os relatórios semanais sejam 
gerados e enviados por e-mail. Existe 
igualmente uma redução no tempo 
despendido na criação de relatórios, 
disponibilizando assim mais tempo 
para analisar os insights – graças 

das vendas e a eficiência operacional. 
Quaisquer dados que tenham sido 
capturados por um revendedor podem ser 
analisados, permitindo criar vários tipos de 
relatórios e dashboards através da intuitiva 
interface de utilizador disponibilizada em 
PC e através da Web. 

Além disso, a IBM tem a capacidade 
de combinar o Power BI com outras 
soluções Microsoft Dynamics, como 
o AX, o CRM e o Azure, para ajudar os 
revendedores a melhorarem a gestão do 
inventário e do sistema de encomendas, 
permitindo assim aumentar a eficiência 
operacional de qualquer organização do 
setor dos bens de consumo embalados.

Tecnologias utilizadas

Estes dashboards são desenvolvidos 
utilizando o Power BI Desktop e são 
compostos nativamente em vários 
fatores de forma e dispositivos, incluindo 
em todos os dispositivos Surface com 
Windows 10, através do Power BI 
Gateway. O Power BI Gateway permite 
interligar a solução com origens de 
dados no local para a obtenção de dados 
confidenciais sobre os colaboradores.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
© Copyright IBM Corporation 2016 

IBM Canada Ltd.
3600 Steeles Avenue East 
Markham, ON L3R
9Z7 Canadá

Produzido no 
Canadá 
Fevereiro de 2016

IBM, o logótipo IBM e ibm.com são marcas registadas da 
International Business Machines Corporation em vários países 
do mundo. Os nomes de outros produtos e serviços poderão ser 
marcas comerciais da IBM ou de outras empresas. Poderá obter 
uma lista atualizada de marcas comerciais da IBM na Web, em  
ibm.com/legal/copytrade.shtml.

à automatização das tarefas de 
limpeza e consolidação de dados 
através do Editor de Consultas.

2)   Insights personalizados – 
A capacidade de analisar cada 
mosaico e relatório no dashboard do 
Power BI permite que cada executivo 
analise mais detalhadamente as 
métricas relevantes para a sua 
função, sem que seja necessário 
criar vários relatórios ou diapositivos 
numa apresentação para ver 
variações ligeiras das mesmas 
métricas. Isto permite igualmente 
que os detalhes sejam exportados 
para que as soluções possam ser 
imediatamente acionadas.

3)   Relatórios consistentes - 
a capacidade de filtragem holística 
de um dashboard permite que os 
vários gestores de departamento 
da empresa utilizem os mesmos 
dashboards que os seus diretores, 
fomentando uma maior consistência 
na comparação das métricas.


