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Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar a contribuição dos principais autores da
literatura sobre a avaliação de sucesso de sistemas da informação de Business Intelligence.
O surgimento de sistemas da informação inteligentes (BIS) voltados para a análise de altos
volumes de dados permitem unir os bancos de dados das organizações e identificar novas
informações e conhecimento relevantes que descrevem as relações da empresa com seus
processos internos e mercado. Este estudo possibilita por meio de pesquisas bibliográficas e
documentais, a partir de um conjunto de palavras chave, um levantamento de artigos
científicos que permitem o entendimento da avaliação de sistemas da informação e da BI.
Quanto ao resultado, pode-se concluir que apesar do assunto ter notável relevância e
destaque, a comunidade científica ainda precisa de mais estudos que avaliem os sistemas BI.
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1. Introdução
Por meio da Tecnologia da Informação (TI), organizações podem identificar, prever e
responder com qualidade às mudanças no mercado com rapidez e segurança. Mithas,
Ramasubbu e Sambamurthy (2011) afirmam que o desempenho de uma empresa está
diretamente ligado ao relacionamento entre recursos de TI, capacidade de gerenciamento de
clientes, gerenciamento de processos e gerência do desempenho da organização.
Com o crescimento das TIs e seus Sistemas de Informação (SIs), o volume de dados
armazenados em bancos de dados é também crescente (SCHULZ; WINTER; CHOI, 2015). O
novo desafio que emerge é a necessidade de se organizar e transformar estes dados em
informações relevantes para o negócio.
Segundo Duan e Xu (2012) as técnicas que compõem a Business Intelligence (BI)
permitem transformar grandes volumes de dados em informações úteis em todas as esferas de
uma companhia. As diferentes áreas de uma organização; marketing, recursos humanos,
financeiro, comercial, administração e até mesmo a área de TI, demandam problemas que
podem ser resolvidos por meio do conjunto de técnicas de dados que compõe a BI (WANG,
2016). Assim, a BI atende a necessidade de grupos diferentes de usuários das organizações,
por meio da análise de dados.
Em informações coletadas por Mithas et al. (2012) através de um survey em mais de
400 empresas em todo o mundo, concluiu-se que a TI possui impactos positivos e diretos na
lucratividade da organização. Ye e Wang (2013) afirmam que enquanto algumas empresas
investem uma soma considerável de recursos financeiros em SIs e têm retorno baixo, outras
investem quantias iguais ou menores e possuem alto retorno. Diante disso, observa-se a
importância da avaliação dos SIs e TIs, como realizado por Delone e Mclean (1992) que
busca entender o valor e a eficiência de ações gerenciais e investimentos em SI.
Ainda que a BI traga uma série de vantagens ao ser implantada, muitas empresas ainda
têm dificuldades em obter benefícios de seus sistemas de BI (GARTNER, 2011). Isso ocorre
porque a implantação de um sistema de BI (BIS) em uma organização, normalmente, é
complexa e desafiadora, pois depende, diretamente, da complexidade do negócio, número de
diferentes SIs em uso, e da qualidade dos dados disponíveis (ISHIKIRIYAMA; MIRO;
GOMES, 2015).

De acordo com Marthandan e Tang (2010), a avaliação de SIs Estratégicos (SIEs)
como a BI é complexa porque não pode ser medida somente por dados financeiros. Uma
avaliação dos benefícios intangíveis que o sistema proporciona à organização precisa ser
levada em consideração para uma avaliação ampla e justa. O que justifica um estudo
aprofundado sobre a avaliação de sistemas de BI em empresas de tecnologia.
O artigo tem como objetivo geral analisar a contribuição dos principais autores da
literatura sobre a avaliação de sucesso de sistemas da informação de Business Intelligence. A
estrutura do artigo está dividida em quatro partes, essa primeira; depois, na segunda parte, a
metodologia com a bibliometria, na terceira parte a revisão teórica, com a contribuição do
artigo na união dos estudos teóricos; e, por fim, as conclusões, seguidas pelas referências.

2. Metodologia
Para Silveira e Córdova (2009), tem-se como pesquisas: experimental; bibliográfica;
documental; de campo; ex-post-facto; de levantamento; com survey; participante; ação;
etnográfica; etnometodológica; e estudo de caso. Em relação à pesquisa bibliográfica, esta é
realizada por meio do levantamento de informações teóricas já analisadas e publicadas em
meios escritos ou eletrônicos (livros, artigos científicos, web sites, dentre outros). Segundo
Fonseca (2002), qualquer tipo de trabalho é iniciado com uma pesquisa bibliográfica, pois ela
possibilita ao pesquisador um melhor conhecimento a respeito do assunto abordado. Alguns
tipos de trabalhos são baseados apenas nesse método de pesquisa, procurando referências
teóricas, que somadas permitam a resolução do problema em questão. É o caso desse artigo,
em que se buscou levantar os principais autores, de journals com alto impacto, sobre o tema
avaliação de TI e, em especial, a BI.
Além disso, foi realizada uma pesquisa bibliométrica para suportar a pesquisa
bibliográfica. O termo bibliometria foi usado pela primeira vez em Dezembro de 1969
(BROADUS, 1987). Segundo o mesmo autor, a bibliometria pode ser expressada como o
estudo quantitativo de documentos ou unidades bibliográficas físicas publicadas ou qualquer
substituto destes dois.
Pela bibliometria, pode-se medir a influência de uma determinada publicação, seja esta
um artigo, livro, patente, outro no contexto científico. Conseguir rastrear um artigo científico

que pode ter influenciado futuras publicações é um claro indicativo de valor e impacto desta
publicação. Se um periódico publica um artigo que é mencionado diversas vezes no futuro,
conclui-se que este periódico fez um bom trabalho selecionando artigos e assim, o resultado é
um aumento do impacto deste periódico no cenário científico (COOPER, 2015).
Costa (2010) descreve o termo webbibliomining como um modelo, criado pelo mesmo
autor, de aplicação da bibliometria através da mineração de dados em bases de dados na
Internet. Para a aplicação deste modelo utilizou-se, como base, o artigo do autor. Para a
criação da primeira amostra, foram selecionados alguns critérios de pesquisa. As bases
utilizadas para a pesquisa foram artigos indexados nas bases de dados Web of Science (antes
conhecida como ISI, Web of Knowledge) e Scopus. Estas bases foram selecionadas por serem
reconhecidas em termos mundiais por concentrarem material científico de boa qualidade
(BERGMAN, 2012). A fim de restringir a amostra em conteúdo atual e relevante, foi
escolhido pesquisar apenas artigos em periódicos (journals) de 2012 até a atualidade.
As palavras-chave foram selecionadas de acordo com o escopo da pesquisa em
Business Intelligence e information system, com “and” entre eles e temas mais específicos,
como, por exemplo: information system AND evaluation AND atributes. A primeira pesquisa
resultou um total de 724 ocorrências na base Scopus e 532 na base Web of Science e,
removendo artigos repetidos, obteve-se 968 artigos em 517 periódicos.
O passo seguinte foi filtrar os artigos de periódicos de maior relevância em nível
internacional, para cada periódico foi obtido seu fator de impacto (Journal Citation Reports JCR), índice utilizado para medição de influência entre os maiores periódicos do mundo
(REUTERS, 2016). Esta etapa não faz parte do modelo criado por Costa (2010) e visa
restringir a amostra, garantindo conteúdo relevante por meio do fator de impacto, reconhecido
como a mais importante unidade de medida de desempenho científico para periódicos, artigos
(BUELA-CASAL; ZYCH, 2012). Após identificar o JCR de cada periódico da amostra
inicial, ela foi reduzida a 329 artigos em 140 periódicos, uma redução de artigos de 66,01%
em relação a primeira amostra unificada de 968 ocorrências.
Em seguida, conforme proposto por Costa (2010), foi realizado uma contagem de
autores, dentro da amostra, e seu número de publicações de artigos. Autores e co-autores
foram tratados da mesma forma. Após limitar autores com pelo menos 3, resultaram 27

autores que publicaram somados 90 artigos, uma média de publicação de 3,33 artigos por
autor. O autor com um maior número de publicações, tem 6 artigos enquanto o de menor, 3.
Deste resultado, foi realizado um filtro na amostra de todos os artigos nos quais eles
tiveram participação. O resultado foi de 56 artigos em 33 periódicos, uma média de 1,7
artigos por periódico. A tabela 1 exibe a quantidade de artigos, relacionando, temas, subtemas
e autores.
Tabela 1 – Relação de autores e quantidade de artigos por tema e subtema
Tema

Subtema

Business Intelligence

Use

12

Advantages OR Disadvantages

1

Assessment

--

Attributes

--

Concept OR Conceptualization

1

Data Warehouse AND (OLTP OR OLAP)

4

Evaluation OR Evaluating

--

Information

2

Management

4

Success OR Framework

1

Telecommuncation

--

Sustainable Competitive Advantage

--

Evaluation AND Attributes

11

Framework

11

Success OR SuccessModel

5

Information System

Quantidade

Fonte: Autores

A partir da primeira amostra com 968 registros, foi criado um gráfico que
demonstrasse a distribuição de ocorrências por ano, conforme observado na Figura 1.
Figura 1 – Ciclo de Publicações (2011-2016) da amostra inicial

Fonte: Autores

Pode-se constatar que houve uma média de 192 artigos publicados por ano para o tema
Business Intelligence e avaliação de TI, tendo seu ponto máximo e mínimo em 2014 e 2011
respectivamente. Para gerar as estatísticas, o ano de 2016 não foi incluído, pois o ano de
publicação deste trabalho também foi em 2016, assim o volume de publicações criaria um
desvio padrão muito alto.

3. Revisão teórica
3.1 Business Intelligence
A Tecnologia da Informação (TI) é uma ferramenta estratégica importante nas
organizações cujos executivos buscam as vantagens que elas podem trazer ao negócio. À
medida que mudanças ocorrem no negócio, novos investimentos em TI surgem, atendendo às
necessidades da organização (MARTINEZ-SIMARRO; DEVECE; LLOPIS-ALBERT, 2015).
Por meio de análises sofisticadas dos dados oriundos das TIs e de seus Sistemas de
Informação (SIs), críticos para o negócio, a Business Intelligence (BI) permite empresas terem
um melhor entendimento do mercado no qual estão inseridas e aumentam o embasamento

para a tomada de decisão em tempo hábil (CHEN; STOREY, 2012). Affeldt e Da Silva (2013)
afirmam que ferramentas BI podem ser provedoras de informações valiosas para a tomada de
decisão.
O primeiro artigo a utilizar o termo Business Intelligence é datado de 1958, por Luhn.
No artigo, o autor já percebe que, com o crescimento das organizações, surge a necessidade
de responder rapidamente às demandas do negócio. E que a organização eficiente de dados
permite às companhias criarem associações entre eles e gerarem informações importantes para
embasar sua tomada de decisão e garantir sua sobrevivência.
Segundo Pirttimäki, Lönnqvist e Karjaluoto (2006), o termo BI pode ser observado
sob duas perspectivas. A que reconhece a inteligência da empresa por meio do sistema de BI
(BIS – Business Intelligence System) e identifica informações e conhecimento relevantes que
descrevem suas relações externas (empresa, mercado, clientes, concorrentes e questões
econômicas) e internas (seus processos e eventos internos). E outra perspectiva que dá luz à
técnica em si, definida como uma série de métodos e técnicas computadorizadas que têm por
finalidade transformar dados em informação (PIRTTIMÄKI; LÖNNQVIST; KARJALUOTO,
2006). Essa transformação é descrita, também, por Duan e Xu (2012), adaptada à BI, podendo
ser descrita como a transformação de dados em informações úteis, tanto para a tomada de
decisão, quanto para a criação de novas ideias operacionais, uma importante abordagem para
a geração de valor para a empresa. Segundo os mesmos autores, o uso da BI de modo geral
está ligado a detecção de tendências ou padrões importantes em um ambiente empresarial.
Com a diminuição dos custos de armazenamento de dados, hoje as empresas se
deparam com uma vasta quantidade de dados originados de seus diversos SIs para serem
analisados. Esses incluem desde registros RFID oriundos de inventário de estoque,
informações sobre relacionamento com clientes (CRMs), até transações bancárias. A
integração destes dados através da padronização, normalização, segurança e limpeza para a
utilização em ferramentas de BI envolve um grau elevado de trabalho e investimento. Somase a este trabalho a necessidade de dados constantemente atualizados para a tomada de
decisão de qualidade e em tempo real (CHAUDHURI; DAYAL; NARASAYYA, 2011).
Em 2013, De Carvalho e Sassi perceberam no mercado brasileiro de química durante
um período de crise (2008-2010), que a adoção de sistemas de BI permitiu às organizações o
melhor entendimento do comportamento de seus consumidores, suas vendas e seus processos,

o que foi decisivo para a sobrevivência destas empresas. Os autores concluem que o
aproveitamento positivo de ferramentas de BI resulta em redução de riscos, custos e
retrabalho além de aumentarem a produtividade.

3.2. Avaliação de TI
A medição do sucesso de um SI é uma tarefa complexa, subjetiva e crítica para
investimentos em TI (DELONE; MCLEAN, 2003). A definição de sucesso ou eficácia de
uma TI pode ser bastante subjetiva e difícil de mensurar. Para os mesmos autores, é crítico
para investimentos em SIs mensurar seu sucesso ou efetividade.
Em um estudo de caso com companhias coreanas, Suh et al. (2013) definem como
crítico para o sucesso na implantação de SIs, que a organização faça o investimento em
sistemas que estejam alinhados com seus objetivos estratégicos. Para resultados de excelência
operacional, por exemplo, demanda-se investimentos em aplicações voltadas para a melhora
de processos internos, enquanto que para resultados de diferenciação no mercado, são
recomendado investimentos em SIs que visem o entender a relação entre empresa, clientes,
fornecedores e concorrentes (mercado).
Davis levantou, em 1989, a avaliação de SIs sob a perspectiva de aceitação do sistema
por parte dos usuários. O modelo criado pelo autor torna possível entender os motivos que
levam aos usuários uma maior aceitação e sua relação com o uso de SIs. Segundo ele, ainda
que o uso inicial do sistema possa ser considerado uma variável relevante na medição de
sucesso de um SI, é necessário também avaliar o uso contínuo do sistema e comparar os
benefícios gerados com a expectativa dos gestores.
Em 1992, Delone e Mclean publicaram um artigo, hoje consagrado, sobre seu modelo
multidimensional de avaliação de sucesso de SIs. Neste modelo, os autores identificam seis
dimensões de sucesso; Qualidade do Sistema, Qualidade da Informação, Uso da Informação,
Satisfação do Usuário, Impacto Individual e Impacto Organizacional. A partir de cada
dimensão, foram criadas uma série de variáveis dependentes mais detalhadas e específicas
para a medição de sucesso em cada uma das dimensões, formando o modelo, que é conhecido
como Modelo D&M de Avaliação de Sucesso em Sistemas da Informação (D&M IS Success
Model). Os autores explicam que a combinação de cada uma das dimensões apresentadas na

figura 2 possibilita um entendimento do relacionamento entre elas, um modelo, portanto,
causal.
Figura 2 – Modelo de Avaliação de Sucesso D&M (1992)

Fonte: Delone e McLean (1992)

A partir deste modelo os autores (DELONE; MCLEAN, 1992) conseguiram levantar
variáveis em cada uma das dimensões, a fim de possibilitar uma medição do sucesso de um
sistema de SI.
O fato de o modelo ter um objetivo causal e ser representado por uma espécie de
fluxograma, cria, segundo Seddon (1997), uma confusão de interpretação no modelo de
Delone e McLean de 1992. O autor cria uma reformulação do modelo D&M, adicionando
algumas alterações, observadas na figura 3. Dentre suas modificações, destaca-se a remoção
da dimensão de Uso do Sistema, por julgar que o uso trata de uma ação e, portanto, não
aplicável em um modelo causal. É possível, no entanto, justificar-se a forma causal do Uso do
Sistema, explicando que o uso do sistema ao longo do tempo, permite a avaliação do sucesso
do sistema, entendendo a aceitação do sistema, inicialmente e durante a maturidade do usuário
(DAVIS, 1989);(KIM; MALHOTRA, 2005).
Figura 3 – Variação do modelo D&M

Fonte: Seddon (1997)

Cerca de 10 anos depois do primeiro modelo de avaliação de sucesso em SI, Delone e
McLean (2003), atualizam o modelo D&M, levando em consideração críticas, sugestões e
extensões feitas ao modelo desde sua publicação em 1992. Na atualização, é adicionada a
dimensão Qualidade do Sistema. A dimensão Uso do Sistema é substituída por Uso/Intenção
de Uso e Satisfação do Usuário. Neste novo modelo, no final, tudo converge para Benefícios
Mútuos (Net Benefits), conforme visualizado na figura 4.
Figura 4 – Atualização do de Avaliação de Sucesso D&M de 1992

Fonte: Delone e Mclean (2003)

Em 2009, Petter e McLean, reforçam positivamente as relações do modelo atualizado,
por meio de uma meta-análise com 52 estudos empíricos que possibilitou validar o framework
idealizado em 1992 e atualizado em 2003 é um modelo comprovado que permite a avaliação
de SIs.
De acordo com os modelos de Davis (1989), Kim e Malhotra (2005), o
comportamento do usuário ao longo de sua maturidade no uso do sistema se altera. Conforme
sua maturidade no uso do sistema aumenta, seus conhecimentos se tornam mais sólidos a
respeito da aplicação e modificam seu comportamento e forma de usar o sistema. O modelo
criado pelos autores permite a avaliação do uso do sistema ao longo do tempo relacionando-a
com a maturidade do usuário. Assim, o fator timing quando se avalia TI, é muito importante.
É preciso levar em consideração "quando" a avaliação será feita, pois de acordo com o
momento na qual ela é realizada, os resultados podem ser diferentes (RIBEIRO et al., 2009).

3.3 Avaliação de BI
Apesar de investimentos em sistemas de BI ser uma das maiores prioridades de CIOs,
(GARTNER, 2015) e de os Sistemas de Business Intelligence trazerem uma série de proveitos
ao serem implantados, um estudo realizado pela Gartner (2011) demonstra que ainda se tem
muita dificuldade em tirar benefícios de sistemas de BI.
Enquanto o tema avaliação de sucesso de SIs tem avançado muito nos últimos anos
(DELONE; MCLEAN, 2003), estudos que abordam como as dimensões dos BISs se inter
relacionam e afetam as organizações ainda são bastante limitados (POPOVIČ et al., 2012). A
avaliação de pré-requisitos é de grande importância para entender o risco associado com uma
implantação de BI. Ele é definido como o risco que a empresa não terá resultados positivos
nesta implantação e, portanto, o investimento não se pague (WILLIAMS; WILLIAMS, 2004).
O sucesso de um BIS normalmente está atrelado à perspectiva que a empresa deseja
ter sobre o sistema. Enquanto algumas empresas o avaliam sob o ponto de vista de benefícios
tangíveis, utilizando métricas financeiras como retorno sobre investimento (ROI – Return
Over Investment) ou a lucratividade, outras estão interessadas em avaliar seus benefícios
intangíveis, como o uso contínuo do sistema, comprometimento da alta diretoria com o
sistema, automação de tarefas, facilitação no gerenciamento da organização. Portanto,
empresas diferentes avaliam a BI de diferentes maneiras (IŞIK; JONES; SIDOROVA, 2013).

A avaliação de Sistemas da Informação Estratégicos (SIEs) como os BIS é complexa
porque não deve ser mensurada apenas por resultados financeiros ou de eficiência produtiva.
Assim, uma avaliação dos benefícios intangíveis também deve ser realizada, pois eles
ocorrem, normalmente, após a implantação, durante o uso do sistema (MARTHANDAN;
TANG, 2010).
Pirttimäki, Lönnqvist e Karjaluoto (2006) sugerem dois propósitos chave para a
avaliação da BI. Primeiro, a avaliação dos efeitos da BI, que envolve a empresa, seus
colaboradores e gestores, os provedores do BIS e pesquisadores. O propósito desta primeira
avaliação é entender a habilidade do sistema em gerar informações relevantes para a
organização, dar poder para a ferramenta e contribuir sob o ponto de vista científico. O
segundo propósito é a validação do funcionamento do sistema de BI, visa contínuo
aperfeiçoamento do sistema, para que sua condição de provedor de informações de qualidade
para a organização se perpetue.
Em um survey realizado nas 50 principais empresas finlandesas (HANNULA;
PIRTTIMÄKI, 2003) foi possível concluir que, além de benefícios financeiros como a
redução de custo, a implantação da BI teve como resultado ganhos intangíveis como a
economia de tempo nos processos internos, assistência no controle gerencial da organização e
percepção da importância do sistema no longo prazo.
Segundo Popovič et al. (2012), é preciso dar uma atenção especial a 3 aspectos
durante a avaliação de sistemas de BI: qualidade da informação gerada; uso das informações
geradas nos processos do negócio; e fatores que afetem o grau do uso da informação gerada
pelos sistemas de BI.
Yeoh e Koronios (2010) conduziram um estudo que examinou fatores críticos de
sucesso (CSFs – Critical Success Factors) que impactam a implantação de sistemas de BI. Os
autores formularam um modelo que visa entender como alguns fatores críticos de sucesso
refletem na implantação de um BIS. Na figura 5 existem duas dimensões chave: Desempenho
de Processo (Process Performance) que, por sua vez, avalia o BIS em si; e Desempenho de
Infraestrutura (Infrastructure Performance), que faz um paralelo com o modelo D&M
(DELONE; MCLEAN, 1992) englobando as dimensões Qualidade do Sistema, Qualidade da
Informação e Uso do Sistema (atualizado para Uso e Intenção de uso) (DELONE; MCLEAN,
2003). A dimensão organização avalia o comprometimento da gerência com a implantação e a

visão clara do negócio para direcionar a implantação. A dimensão de Processo, representa 3
fatores: líder com grande conhecimento sobre BI e a empresa; a orientação sobre o escopo do
sistema segundo as necessidades da organização; e a participação ativa dos usuários futuros
do sistema durante a implantação para maximizar as chances de sucesso de introdução do
sistema. A dimensão Tecnológica, mais técnica, visa criar um modelo escalável e flexível do
sistema implantado e manter os dados confiáveis e com qualidade.
Figura 5 – Modelo de Fatores Críticos de Sucesso (CSFs) para avaliação de sucesso de BI

Fonte: Yeoh e Koronios (2010)

POPOVIČ et al. (2012) também adaptaram o modelo D&M (DELONE; MCLEAN,
2003), dando especial ênfase nas dimensões de Qualidade da Informação, Uso da Informação
no Processo de BI e Fatores que Afetam o Grau de uso das Informações geradas pelo sistema.
De acordo com os autores, a maturidade de um sistema de BI levará a um aumento na
Qualidade da Informação que, por sua vez, servirá como input para a tomada de decisão e,
portanto, uso da informação. Por isso, a organização deve ter seus processos de ponta-a-ponta
bastante claros para que os dados utilizados pelo BIS, possa gerar informações de qualidade,
onde qualidade, entende-se como informações que superem as expectativas dos utilizadores
do sistema.
Analogamente ao modelo de dimensões D&M (DELONE; MCLEAN, 1992), Işik,
Jones e Sidorova (2013) definem algumas dimensões como indispensáveis para a avaliação do

sucesso de sistemas de BI; Qualidade dos Dados, Capacidade de Integração entre Sistemas,
Acesso ao Sistema de BI, Flexibilidade, Suporte do Gerenciamento de Riscos, Ambiente de
Decisão. Os mesmos autores afirmam que independente de do ambiente decisório, a
capacidade tecnológica da organização está diretamente ligada ao sucesso da BI, sendo
portanto, o domínio tecnológico, uma capacidade fundamental.
O domínio tecnológico é contestado, no entanto por Yeoh e Koronios (2010). No
resultado de sua busca por fatores críticos de sucesso de BI, é identificado pelos autores que
fatores não técnicos, relacionados à organização e processos internos possuem mais influência
que fatores técnicos.

4. Conclusão
O presente estudo traz à luz como o tema avaliação de sucesso de SIs têm sido
amplamente discutida ao longo dos anos. O modelo consagrado D&M (DELONE; MCLEAN,
1992), após grande levantamento literário, definiu o significado de variáveis dependentes e
explicitou a sua importância para a avaliação do sucesso de SIs. O modelo definiu 6 grandes
dimensões lineares, proporcionou uma grande evolução no assunto através de debates de
diferentes possibilidades oriundas de seu modelo para se avaliar o sucesso de SIs (SEDDON,
1997);(RIBEIRO et al., 2009). A atualização do modelo D&M, 10 anos após a primeira
publicação, após duras críticas e sugestões, identificou limitações e criou novos conceitos no
modelo (DELONE; MCLEAN, 2003). Em 2009, o modelo atualizado é posto à prova por
Petter e McLean através de uma meta-análise em 52 estudos empíricos e têm reforçada sua
capacidade de avaliar o sucesso de SIs através das relações causais entre as 6 dimensões.
Uma atenção especial aos sistemas de inteligência de negócio (BI) têm surgido
principalmente nos últimos anos, pondo em pauta a importância de se avaliar o sucesso da BI.
Alguns modelos já se apresentam com fundamentos do modelo D&M, ainda que de forma
superficial (YEOH; KORONIOS, 2010);(POPOVIČ et al., 2012). Yeoh e Koronios destacam
fatores críticos para o sucesso de BIS mapeando importantes indicadores em um modelo que
engloba algumas dimensões do modelo D&M. Popovič et al. (2012) por sua vez pontuam a
grande limitação de artigos científicos que proponham explanar como as dimensões de BIS
são relacionadas e conduzem um estudo que observa principalmente a relação de uso,
intenção de uso, maturidade do usuário e aproveitamento de sistemas de BI por meio de
paralelos do modelo D&M. Işik, Jones e Sidorova (2013) examinam como o ambiente

decisório pode criar condições favoráveis ao sucesso de BIS. Dentre seus achados, destaca-se
o fato de que, para os autores, o ambiente decisório por si só não é um grande influenciador
do sucesso da BI, mas a capacidade técnica que é posta como o maior fator impactante para o
sucesso da BI. Este fato é confrontado por Yeoh e Koronios (2010), que em seus estudos
identificam que fatores não técnicos são chave para o sucesso da BI, pelo contrário fatores
não tecnológicos. Mediante aos fatos expostos, estudos superficiais e inconclusivos permeiam
o tema. Ainda não há um consenso sobre os fatores que contribuam e possam criar um modelo
para avaliação de sucesso da BI.
Para uma avaliação da BI mais profunda, é necessário inicialmente o esforço técnico
positivo para se garantir a qualidade dos dados. A qualidade dos dados será um dos motores
motivacionais para a intenção de uso, uso, resultada na informação de qualidade que
ocasionalmente levará a satisfação do usuário. Relacionar estas dimensões embasadas no
modelo D&M podem levar futuros estudos a um modelo para avaliação da BI dimensional e
linear.
Ainda com base no estudo, foi possível identificar através de técnicas bibliométricas o
levantamento dos artigos científicos mais atuais e relevantes sobre os temas discutidos, tanto
sobre o ponto de vista de relevância científica (JCR) quanto ao de palavras chave relacionadas
aos temas. A partir disso, foi possível trazer à atenção os modelos mais atuais e consagrados
de avaliação de SIs e BIS.
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