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INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo narra alguns servidores do paço municipal, desde o prefeito Pedro 

Carbo, o município de Figueirópolis d’Oeste leva alunos as faculdades da região, todavia 

não havia um controle sobre esses usuários, ao final do ano de 2018 o secretário municipal 

de educação Felipe Marques Aquino necessitava saber o perfil de cada usuário ativo ao 

transporte público. No início de 2018 a secretária tinha conseguido um ônibus para alunos 

sem nenhum custo, todavia não dispunha de nenhum controle efetivo de quem eram os 

usuários, após o gestor da pasta procurar a assessoria de gabinete do prefeito relatando 

dificuldade, foi lhe apresentada possível coleta de dados via formulário da Google, cujo 

mesmo mostrou-se interessado, pois já havia visto tal metodologia ser utilizada, pela 

Secretaria de Estado e Educação de Mato Grosso, posteriormente viu-se pela assessoria 

a possibilidade de utilização do QlikView para tratamento de dados.  
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1. REVISÃO LITERARIA 

 

Segundo Airto Irineu Furlan citando Laudon (2001) é importante para o 

gestor ter relatórios gerenciais de forma a facilitar a tomada de decisão e saber a demando 

sobre determinado produto ou serviço. 

Dessa forma faz-se necessário gerar relatórios de forma a facilitar a tomada 

de decisão é nesse cenário que entra o Business Intelligence, para Noronha 1997, apud 

Tyson, (2013) Business Intelligence é “um processo que envolve a coleta, análise e 

validação de informações sobre concorrentes, clientes, fornecedores, candidatos 

potenciais à aquisição, candidatos à joint-venture e alianças estratégicas. Incluem também 

eventos econômicos, reguladores e políticos que tenham impacto sobre os negócios da 

empresa. O processo de BI analisa e valida todas essas informações e as transforma em 

conhecimento estratégico”  

Para os mais íntimos Business Intelligence é BI que para Bruno Campanella 

Cruz et. Al “o termo BI, inteligência de negócios, refere-se ao processo de coleta, 

organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que oferecem 

suporte a gestão de negócio” 

O QlikView (QV) é um software de BI criado e mantido pela empresa sueca 

QlikTech. Uma das características da ferramenta é simplificar a extração de dados de 

diferentes fontes de dados, conectando-se através via Open Database Connectivity 

(ODBC) ou Object Linking and Embedding Database (OLEDB), interfaces de comunicação 

entre o sistema operacional e diversas bases de dados (QLIKTECH, 2010) 

Segundo Airto Furlan o QlikView é um BI mais simplista e facilitando por 

eliminar a fase da modelagem de dados, todavia a facilidade não diminui a ferramenta, ele 

só trabalha em camada diferente os dados dos demais BI.  
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2. METODOLOGIA 

 

No início de 2019 o secretário de Educação procurou novamente a 

assessoria de gabinete para elaboração de um formulário para coleta de dados via rede 

mundial de computadores, formulário esse elaborado e disponibilizado no site e nos 

grupos das faculdades. 

No formulário constavam perguntas sobre dados pessoais, renda famíliar, 

faculdade, curso, semestre e se o usuário utilizavam algum benefício social do governo. 

O googleform permite o envio dos dados para tabelas do spreadsheets de 

forma que os dados sejam agrupados em planilha, para posterior tratamento se 

necessário fosse. 

Durante a fase de análise dos dados foi verificado redundâncias dos dados 

inserido pelos usuarios (Exemplo: os usuários escreviam bairro Centro de varia formas 

CENTRO, Centro, centro, ZONA RURAL, Zona rural, Zona Rural etc.…); Dessa forma fez-

se necessário tratar esses dados de forma ao BI possa filtra-los de forma adequada. 

Posterior ao tratamento foi carregado esses dados no QlikView via código e 

foi possível implementar o BI. 

 

3. ANALISE 

 

Dentro do QlikView buscou-se responder as questões que o Secretário de 

Educação havia levantado em conversa com a assessoria técnica sendo elas: 

1 – Numero de aluno por Instituição de Ensino Superior (IES)? 

Após implementação na ferramenta obtivemos os seguintes resultados dos 

alunos que residem no município de Figueirópolis d’Oeste. 
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Já o número de aluno por IES que fizeram inscrição e moram nos três 

municípios (Figueiópolis d’Oeste, Araputanga e São Jose dos Quatro Marcos) são: 

 

Sendo o número de inscritos por cidade. 

 

 

2- Quantos alunos por curso, e quais semestres? 
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Inscritos dos três municípios, curso e 
semestre 

Inscritos de Figueirópolis d’Oeste 

  

Fazia-se necessário apresentar quais eram esses alunos e quais cursos o 

mesmo cursava na IES dessa forma foi implementado um painel onde era possível ver o 

nome do município de origem, a IES, o curso e o semestre, ficando os dados disposto da 

seguinte forma. 
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No quadro em questão é possível clicar em um curso ou semestre e será só 

mostrado o referente ao clicado.  
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Também é possível isolar os alunos de somente uma instituição. 
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Não foi questionado, mas foi implementado no painel o quantitativo de aluno 

por bairro, quantos deles recebiam incentivos/benefício e quais eram esses benefícios. 

O painel ficou desta forma. 
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4. RESULTADOS  

 

Foi possível mesurar quantos alunos estão cursando Ensino Superior, o 

curso que cada aluno faz, o semestre, etc. facilitando assim a tomada de decisão do gestor 

da Secretária de Educação. 

Finalizado também foi possível mesurar aquele que encontram no último 

ano, quais cursos, quais são novos alunos, outrossim também foi possível associar a 

renda familiar ao curso, sendo que aqueles com cursos superiores como direito 

engenharia com renda familiar mais avoluta. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Por fim agora torna-se mais fácil para Secretaria saber possiveis 

quantitativos de vagas para o próximo ano, se o ônibus suprira o quantitativo de alunos, 

para qual faculdade o aluno vai, o curso, facilitando assim qualquer tomado de decisão 

que secretario venha a ter. 

Foi possível verifica que o QlikView é uma ferramenta muito intuitiva e de 

fácil visualização após lançamento dos dados. 
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