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RESUMO 

 

 

O acesso a informações de modo rápido, fácil e conclusivo, para gestores, analistas 

de negócios e tomadores de decisão, tem como resultado direto uma maior 

assertividade nas decisões estratégicas de qualquer empresa. Essas vantagens 

mencionadas são algumas das principais características da Inteligência de Negócios 

(Business Intelligence - BI), na qual a construção de Armazém de Dados (Data 

Warehouse - DW) visa proporcionar relatórios e gráficos que apresentem informações 

de máxima relevância para à estratégia da empresa. A utilização da tecnologia de 

BI/DW tem sido vastamente explorada em grandes empresas com resultados 

altamente satisfatórios, porém esta mesma tecnologia tem sido pouco utilizada em 

Micro e Pequenas Empresas (MPEs). Uma das razões pela não utilização desta 

tecnologia por MPEs, está em sua própria forma de desenvolvimento e implantação, 

que necessita de grandes equipes de desenvolvimento. Depois falham em sua 

implantação com a falta de treinamento, mesmo existindo várias formas de 

modelagens para esse fim. Esta pesquisa tem como objetivo apresentar, a partir de 

um estudo de caso, uma proposta para desenvolvimento e implantação de BI/DW em 

MPEs, demonstrando a possibilidade de utilização de BI/DW com baixo custo e 

eficácia. Uma metodologia de construção e implantação de BI/DW é abordada com 

intuito de trazer essa tecnologia a MPEs, não somente a estas, mas a qualquer 

entidade que deseje uma forma com maior praticidade e eficácia na adoção de BI/DW. 

 

Palavra-Chave: Inteligência de Negócios. Armazém de Dados. Micro e Pequenas 

Empresas. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

The information access in a fast, easy and conclusive way, for managers, business 

analysts and decision makers, results directly in a greater assertiveness in the strategic 

decisions of any company. These advantages mentioned are some of the main 

Business Intelligence (BI) features, where the use of BI when focused on data 

warehouse (DW) construction, aims to offer reports and graphic presentations that 

provide information of utmost importance to the company's strategy. The use of BI / 

DW technology has been widely exploited in large companies with highly satisfactory 

results, but, this same technology has been little used in Micro and Small Enterprises 

(MSEs). One of the reasons for non-use by MSEs to this technology is in its own way 

of development and deployment, which requires large development teams to build, 

which after that, they go wrong in its implementation by the lack of training, although,  

there are various forms of modeling for this end. This research aims to accomplish by 

its case study, one alternative proposal for the development and implementation of BI / 

DW in MSEs, demonstrating the possibility of using BI / DW at low cost and with 

effectiveness. A new construction methodology and deployment of BI / BW is raised 

with a view for bringing this technology to the border of micro and small businesses, 

still considering not only for these, but to any other entity that wishes a way with a 

greater practicality and effectiveness in adoption of BI / DW. 

 

Keywords: Business Intelligence. Data Warehouse. Micro and Small Enterprises. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

A busca de autoconhecimento, entender suas fraquezas e suas virtudes que 

podem levar a vantagens sobre os inimigos é um dos ensinamentos de Sun Tzu, em 

“A arte da Guerra” (TZU, 2000). 

Refletindo sobre estes ensinamentos pode-se fazer a seguinte pergunta “o 

que pode ser feito para melhorar o desempenho de uma empresa perante seus 

concorrentes”. Como Tzu mesmo disse, é necessário ter o conhecimento sobre si 

mesmo antes de enfrentar o inimigo, e em uma empresa, seja qualquer o seu 

seguimento, os inimigos são seus concorrentes, seus próprios clientes e em alguns 

casos a própria empresa. 

Partindo do conceito de que os objetivos de uma empresa são conquistar 

seus clientes, ser melhor que seus concorrentes, com menores gastos possíveis, 

chega-se a conclusão de que é preciso que a empresa busque o máximo de 

conhecimento sobre si mesma.    

Neste enredo entra a Inteligência de Negócio, ou em inglês Business 

Intelligence (BI). Segundo o Gartner Group (CHANDLER, 2014), BI é o processo de 

transformar dados em informação e, em seguida, transformá-la em conhecimento. 

Este conceito ou termo de negócio visa coleta de dados, muitas vezes por meio de uso 

de tecnologias, e a transformação destes dados em informação relevante para a 

tomada de decisões, seja de mudanças pontuais da empresa ou até mesmo de 

mudança de estratégia das mesmas. 

1.2 JUSTIFICATIVA  

Segundo o SEBRAE Nacional (SEBRAE-NA, 2014), no Brasil existem 6,4 

milhões de estabelecimentos. Desse total, 99% são micro e pequenas empresas 

(MPEs). As MPEs respondem por 52% dos empregos com carteira assinada no setor 

privado, o que corresponde a 16,1 milhões de empregos.  

As MPEs podem ser classificadas de acordo com o número de empregados e 

com o faturamento bruto anual. 

 As definições dos portes de estabelecimentos segundo o número 
empregados são apresentadas na tabela 1. 
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Tabela 1 - Anuário do trabalho na MPEs 2013, p. 17. Fonte: SEBRAE-NA/ Dieese 

 
. 

A classificação dos pequenos negócios, segundo o faturamento bruto anual, é 
apresentada na tabela 2. 

 
 

Tabela 2 - Classificação de MPEs. Fonte: Lei Complementar 123 de 14/12/2006, 
atualizada pela Lei Complementar 139 de 10/11/2011. 

 
 

 

Segundo Luiz Barretto, presidente do SEBRAE (SEBRAE, 2014), os 

pequenos negócios respondem por mais de um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro. Juntas, as MPEs no país representam 27% do PIB, um resultado que vem 

crescendo nos últimos anos, ainda com palavras do próprio Barreto, “O 

empreendedorismo vem crescendo muito no Brasil nos últimos anos e é fundamental 

que cresça não apenas a quantidade de empresas, mas a participação delas na 

economia”. 

Diante deste mercado em expansão, é eventual que se proponha a utilização 

de ferramentas computacionais de âmbito estratégico para que estas continuem a 

crescer cada vez mais, e dentre estas ferramentas o BI com criação de Data 

Warehouse (DW) adapta-se a esta proposta. 

Um conceito que vem mudando em relação às ferramentas de BI no Brasil é 

sua expansão progressiva dentro do ambiente corporativo. Segundo Abellón 

(ABELLÓN, 2007), antigamente com o surgimento do BI no mercado brasileiro, as 

grandes empresas requisitavam que os diretores, executivos, tomadores de decisão, 

tivessem dados numéricos e recursos gráficos para traçar as melhores estratégias e 

decidirem pela melhor tomada de decisão. O compartilhamento do conhecimento era 
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restrito a um pequeno grupo da corporação. Entretanto, o quadro vem mudando de 

forma significativa. Atualmente, as empresas começam a utilizar o BI para apoiar todo 

o processo de negócio, ou seja, o BI torna-se uma ferramenta de uso geral nas 

corporações, passando a ser massificado. 

Isto mostra que BI pode ser usado em qualquer parte da empresa, tratando 

de diferentes assuntos, e podendo até mesmo ser utilizado em micro e pequenas 

empresas. 

Um fato levantado por Habermann (HABERMANN, 2007), mostra que 

pressionadas por custos, MPEs buscam soluções tecnológicas insuficientes, sem 

poder investir esforços necessários para a iniciativa de uma estratégia voltada à 

inteligência de negócios, assumindo riscos de não ter o retorno esperado.  

Baseado nas palavras de Abellón e Habermann constata-se que BI pode ser 

de grande utilidade à micro e pequenas empresas, porém ao mesmo tempo, tem 

custos altos e é de difícil acesso a estas mesmas empresas.  

O valor dificilmente será reduzido, mas pode ser diluído entre várias fatias ou 

vários pagadores. Parece um pouco óbvio, mas analisando-se, grande parte das 

MPEs não possui uma área de informática própria e utilizam programas de empresas 

terceiras. Estas empresas terceiras (que fornecem o software), em sua maioria 

atendem a segmentos pouco variados, isto é, geralmente uma empresa que possui um 

programa de gestão voltado à área de comércio varejista, possui vários clientes nesta 

linha, onde podem adequar ideias de construção de DW para suprir a maioria de seus 

clientes. 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste trabalho é propor uma metodologia de BI / DW, 

validando com estudo de caso, para MPEs. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos deste trabalho abrangem: 

• Levantar o estado da arte no conceito de BI e utilização deste mesmo 

conceito no gerenciamento de MPEs. 

• Avaliar as metodologias de mercado. 

• Contribuir com o desenvolvimento de MPEs, e apresentar solução 

alternativa de ferramenta e/ou projeto de inteligência de negócios.  

• Construção de base de DW como estudo de caso e análise dos dados 

seguindo padrões estabelecidos pela metodologia proposta.   
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• Apresentar ferramentas para desenvolvimento de projeto e divulgação 

de resultados em modo gráfico. 

• Documentar o projeto de acordo com referências relacionadas ao 

assunto, BI e DW. 

• Após desenvolvimento de DW proporcionar solução alternativa a outras 

empresas do mesmo segmento, com trabalhos futuros. 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

No primeiro capítulo, de Introdução, são descritos os objetivos do projeto, 

juntamente com as justificativas ligadas aos benefícios levados pela inteligência de 

negócios e a busca de novas fronteiras para a implantação da tecnologia, fronteiras 

estas voltadas à micro e pequenas empresa. Em sequencia o projeto ainda se divide 

em mais cinco capítulos, em um total de sete se incluído a introdução.  

Ao segundo capítulo, Fundamentação Teórica, é explanado o entendimento 

sobre armazenamento de dados, juntamente com dados específicos de sua 

construção. Ainda no segundo capítulo metodologias são discutidas para 

desenvolvimento do projeto, e como ponto importante deste capítulo são apresentados 

artigos voltados à área de inteligência de negócios para contribuir com o levantamento 

de estado da arte em relação a esta tecnologia. 

O terceiro capítulo contempla Materiais e Métodos, descrevendo a 

metodologia de implantação de inteligência de negócios voltada a armazém de dados, 

proposta está que difere em alguns pontos das apresentadas no capítulo anterior, 

onde este método possui como um de seus principais fins a redução de custo. 

Ao quarto capítulo um Estudo de Caso é demonstrado com o objetivo de 

elucidar a proposta de metodologia descrita no capítulo anterior. No estudo de caso é 

desenvolvida e implantada a metodologia Ciclo DW demonstrando em um caso real os 

objetivos do projeto. 

Como Análise e Resultados, o capítulo cinco traz os ganhos observados após 

a realização do projeto, onde nestes são avaliados os legados deixados tanto à 

empresa quanto aos futuros trabalhos a serem desenvolvidos na área de inteligência 

de negócios.  

O sexto capítulo, Conclusão, traz a análise geral da realização do projeto e 

ganhos obtidos com sua realização. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 DATA WAREHOUSE 

Para explicar melhor o que vem a ser um Data Warehouse (DW), existem 

dois autores que são amplamente reconhecidos dentro da área de tecnologia e 

inteligência de negócios. 

Um deles vem a ser Ralph Kimball, que define DW como uma fonte de dados 

para a consulta de uma organização (KIMBALL, 2013), o outro é William H. Inmon que 

define como uma coleção de dados relacionados a alguma área da empresa, 

organizados para dar suporte à decisão de um determinado setor da empresa (Inmon, 

2008). 

Em sua definição geral pode-se dizer que um DW é como um banco ou 

massa de dados contendo assuntos organizados, com indicadores de tempo, não 

volátil e estruturado, de dados históricos voltados ao apoio à construção de 

informações para facilitar a comunicação e tomada de decisão e acompanhamento de 

tendências e resultados (KIMBALL, 2013). 

Para implantação de BI, o maior desafio é a coleta de dados, sendo que pode 

haver várias dificuldades nesta coleta. Podem-se citar como dificuldades os formatos 

diferentes de dados, os diferentes sistemas de origens como sistemas transacionais, 

websites, planilhas e outros, e ainda o espaço de tempo ou janelas, como geralmente 

é definido tecnicamente, para carga de dados, e outros mais (KIMBALL, 2013).    

Uma característica relevante de um DW é que enquanto os sistemas 

operacionais são otimizados para a simplicidade e rapidez de modificação através de 

uso pesado de normalização de banco de dados e um modelo entidade-

relacionamento, o DW é otimizado para a comunicação. Um armazém de dados pode 

ser normalizado ou de-normalizado. Os dados são frequentemente dados resumidos e 

armazenados em um modelo baseado em dimensão (KIMBALL, 2013). 

Outra característica importante de um DW, é a simplicidade de construção e 

organização dos dados, que é a chave fundamental que permite que os usuários 

entendam os dados de forma fácil e útil (KIMBALL, 2013). 

 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS DE DW 

2.1.1.1 ORIENTADO POR TEMAS 

Um DW é construído baseando-se nas informações relevantes ao negócio da 

empresa (RAMOS, 2015). Exemplos típicos de temas são: produtos, atividades, 
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contas, clientes, e outros.  Bem diferente de um ambiente operacional ou transacional 

que é organizado por operações ou transações da empresa.  

2.1.1.2 INTEGRADO 

A consistência dos dados é muito importante, como os nomes, as unidades 

das variáveis, e outros (RAMOS, 2015). Os dados serão transformados até um estado 

uniforme. Por exemplo, considere-se sexo, uma aplicação pode codificar sexo como 

M/F, outra como 1/0 e uma terceira como H/M. Conforme os dados são trazidos para o 

DW, eles são convertidos para um estado uniforme, ou seja, sexo é codificado apenas 

de uma forma. Outro exemplo: medidas em centímetros em uma aplicação e em 

polegadas em outra, serão convertidas para uma representação única ao ser colocado 

no DW. 

2.1.1.3 VARIANTE NO TEMPO  

O DW necessita de datas que determinem o seu estado no tempo. A primeira 

delas é a data da última atualização deste DW, a outra data que o DW necessita, é de 

quando é a informação que se está analisando (RAMOS, 2015). Por exemplo, quanto 

são carregadas as notas fiscais de uma empresa é necessário saber em que data foi a 

última carga, e ao analisá-las é necessário conhecer em que cada foram emitidas. 

2.1.1.4 NÃO VOLÁTIL  

Significa que no DW são efetuadas carga dos dados, conforme periodicidade 

estabelecida, dados estes integrados e transformados, para que estejam disponíveis 

aos usuários para acesso, não existindo outra atualização do DW até que a próxima 

carga ocorra (RAMOS, 2015). No ambiente operacional, ao contrário, os dados são, 

em geral, atualizados registro a registro, em múltiplas transações. Esta volatilidade 

requer um trabalho considerável para assegurar integridade e consistência através de 

atividades de rollback, recuperação de falhas, commits e bloqueios. Um DW não 

requer este grau de controle típico dos sistemas orientados a transações.  

 

2.1.2 DATA MART 

Um Data Mart (DM) é um pequeno DW ou subconjunto do mesmo, no sentido 

de que é construído com um escopo menor de informações, que fornece suporte à 

decisão para uma determinada área da empresa ou a um determinado assunto (Gray 

e Watson, 1998). Pode-se dizer também que um DM desempenha o papel de um DW 

departamental, regional ou funcional (Singh, 2001).   
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Apesar de utilizar um conjunto de dados restrito em relação ao DW, apresenta 

as mesmas características oferecidas por este, ou seja, uma coleção de dados 

orientada por assunto, integrada, variante no tempo, e não volátil, tendo por objetivo 

dar suporte aos processos de tomada de decisão (Singh, 2001).  . 

 

2.2 SISTEMAS TRANSACIONAIS E SISTEMAS ANALÍTICOS 

2.2.1 SISTEMAS TRANSACIONAIS 

Processamentos que executam as operações do dia-a-dia da organização, 

com ênfase ao suporte do negócio, através de um processamento rápido, apurado e 

eficiente de dados operacionais. Exemplos: sistemas de pagamento, controle de 

estoque, emissão de ordens de compras etc. 

Segundo Henrique Ozimar (OZIMAR, 2014), On-line Transaction Processing 

(OLTP), captura as transações de negócios de um sistema e armazena no banco de 

dados. Esse tipo de base é utilizada em sistemas que registram pequenas transações 

(INSERT, UPDATE, DELETE) realizadas em tempo real e que ocorrem 

constantemente e de forma rápida. Os dados também podem ser alterados. Por não 

salvar histórico dos dados, isso não o qualifica como uma base de dados ideal para 

ajudar na tomada de decisões. Também é uma base que necessita de backup 

regularmente, pois caso o banco de dados seja perdido os dados não podem ser 

reaproveitados. 

O principal objetivo da OLTP é eliminar ao máximo a redundância, de tal 

forma que uma transação que promova mudanças no estado do banco de dados, atue 

o mais pontualmente possível. Com isso, nas metodologias de projeto usuais, os 

dados são fragmentados por diversas tabelas (normalizados), o que traz uma 

considerável complexidade à formulação de uma consulta por um usuário final. Por 

isso, esta abordagem não parece ser a mais adequada para o projeto de um DW, 

onde estruturas mais simples, com menor grau de normalização devem ser buscadas. 

(KIMBALL, 2013). 

 

2.2.2 SISTEMAS ANALÍTICOS 

Segundo Henrique Ozimar (OZIMAR, 2014), On-line Analytical Processing 

(OLAP), oferece uma alternativa diferente do OLTP. Voltado para a tomada de 

decisões, proporciona uma visão dos dados orientados à análise, além de uma 

navegação rápida e flexível. O OLAP recebe dados do OLTP para que possa realizar 
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as análises. Essa carga de dados acontece conforme a necessidade da empresa. 

Sendo um sistema para tomada de decisões, não realiza transações (INSERT, 

UPDATE, DELETE), pois sua finalidade são consultas. Possuem dados atuais e 

históricos e não há necessidade de backups regularmente, sendo que ele possui 

informações do OLTP. Caso algo aconteça com a base OLAP basta fazer uma carga 

novamente. 

2.2.3 COMPARATIVO ENTRE TIPOS DE SISTEMAS 

O quadro um demonstra a diferença entre as duas abordagens, onde os 

sistemas OLTP são voltados ao mundo operacional e os sistemas OLAP são voltados 

ao mundo analítico. 

 

Quadro 1 - Comparação OLAP x OLTP Fonte: OZIMAR, 2014. 

 
 

Uma comparação entre OLAP e OLTP é realizada dentro das características 

de operação típica, telas, nível de dados, idade dos dados, recuperação, orientação e 

modelagem. 

2.3 MODELAGEM DE DADOS PARA DW 

2.3.1 MODELAGEM DIMENSIONAL 

Segundo Ralf Kimball (KIMBALL, 2013), modelagem dimensional se define 

como o único método plausível para banco de dados que responderá a consultas em 

um DW, e ainda segundo ele, a modelagem de entidade relacionamento, que é 

utilizada em seus critérios de normalização, é muito útil para registro de transações e 

para fase de administração da construção de um DW, mas deve ser evitada na 

entrega do sistema para o usuário final. 

Abaixo são demonstrados dois exemplos de modelos de dados, um deles no 

modelo entidade relacionamento e o outro no modelo dimensional (KIMBALL, 2013). 
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Ambos apresentaram um modelo de faturamento loja. A figura 1 apresenta o modelo 

entidade relacionamento. 

 

Figura 1 - Modelo entidade relacionamento (KIMBALL, 2013), 

Ao fazer consultas analíticas, o modelo relacional não oferece o desempenho 

satisfatório, pois cada informação se encontra em uma tabela diferente. Por exemplo, 

em uma análise se quer saber qual o faturamento com a venda de cosméticos do 

fornecedor "Nike", em lojas de um estado, no período do dia dos pais. Neste modelo a 

consulta precisaria fazer a junção das tabelas Categorias, Produtos, Fornecedores, 

Fatura_Item, Fatura e Loja. Para realizar essa consulta foram utilizadas seis tabelas, 

realizando um total de cinco junções, o que em um modelo multidimensional poderia 

ser otimizado, como é apresentado a seguir.  

A figura 2 apresenta o modelo multidimensional desse sistema, que apresenta 

um número menor de tabelas e uma dimensão a mais, Data, a dimensão de tempo 

que será explicado posteriormente. 

 

Figura 2 - Modelo multidimensional (KIMBALL, 2013), 
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2.3.2 ESQUEMA ESTRELA E FLOCO DE NEVE 

Existem dois tipos de esquema na modelagem multidimensional: Estrela e 

Floco de Neve (ZENTUT, 2015). A figura 3 demonstra o esquema estrela: 

 
Figura 3 - Esquema estrela (ZENTUT, 2015) 

Segundo Zentut (ZENTUT, 2015), o esquema estrela ou star schema, em 

inglês, é uma estrutura simples e possui poucos relacionamentos, porém bem 

definidos. O esquema estrela possui tabelas Fatos e dimensões, que serão explicadas 

a seguir, onde uma tabela Fato se localiza ao centro cercado por tabelas dimensão. 

Esta disposição das tabelas leva a uma aparência de estrela, por este motivo o nome 

do esquema. A figura 4 demonstra o modelo floco de neve: 

 
Figura 4 - Modelo floco de neve (ZENTUT, 2015) 

O Esquema Floco de Neve, também segundo Zentut (ZENTUT, 2015), é uma 

variação do esquema estrela, no qual todas as tabelas dimensão são normalizadas na 
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terceira forma normal (3FN), ou seja, são retirados das tabelas os campos que são 

funcionalmente dependentes de outros campos que não são chaves. 

Segundo Eduardo Moreira (MOREIRA, 2006), o recomendo é utilizar um 

modelo estrela, pois fornece um acesso mais rápido aos dados e mais fácil de 

navegar. Porém ambos possuem vantagens e desvantagens e sua utilização varia 

mais a sua necessidade de uso.  

2.3.3 TABELA FATO 

A tabela Fato traz as medições de negócio, como quantidades, valores e 

indicadores, tendo este nome, Fato, pois registra os Fatos que serão analisados na 

empresa. É composta por uma chave primária, formada por uma combinação única de 

valores de chaves de dimensão, e pelas métricas de interesse para o negócio. 

Cada tabela Fato representa uma função de negócio podendo ser citada 

como exemplo estoque, vendas, finanças entre outras. 

Todos os dados sobre a tabela fato são originados na documentação de Ralf 

Kimball (KIMBALL, 2013), onde ele descreve a tabela Fato ou tabela de Fato de um 

modelo dimensional e considerada a tabela principal, onde as medições ou métricas 

numéricas de relevância da empresa estão armazenadas.  

Estas métricas possuem uma qualificação e estão descritas no subitem tipos 

de métricas. 

2.3.3.1 TIPOS DE MÉTRICAS 

2.3.3.1.1 ADITIVAS 

São as que permitem operações como adição, subtração e média de valores 

por todas as dimensões, em quaisquer combinações de registros, como "total de itens 

vendidos" por combinação de data, produto e loja (KIMBALL, 2013).  

2.3.3.1.2 NÃO ADITIVAS  

São valores que não podem ser manipulados livremente, como valores 

percentuais ou relativos.  

Os valores que medem um nível de intensidade são valores estáticos não 

aditivos, pois são válidos apenas para o momento em que foram medidos, não 

fazendo sentido a sua soma através do tempo.  

Totais provenientes de fórmulas de cálculo, envolvendo fatores diferentes. 

Neste caso, na tabela Fato de granularidade mais baixa (detalhada) devem ser 
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armazenados os valores primitivos que compõem a fórmula. Exemplo: margem bruta, 

onde a fórmula de cálculo é: (receita – custo) / receita (KIMBALL, 2013). 

2.3.3.1.3 SEMI ADITIVAS  

São valores que não podem ser somados em todas as dimensões. Por 

exemplo, em uma tabela com o registro diário do saldo bancário dos clientes de uma 

agência, não faz sentido somar os saldos bancários diários de um cliente durante um 

mês, mas é possível somar os saldos de todos os clientes de uma agência em 

determinada data (KIMBALL, 2013). 

2.3.3.1.4 TIPOS DE TABELAS FATO 

Existem dois principais tipos de Fatos, Cumulativa e Snapshot, as outras são 

consideradas apenas variações das mesmas (KIMBALL, 2013).  

A Cumulativa descreve o que aconteceu em um período de tempo. Um 

exemplo é o total de vendas por produto por loja por mês. Esse tipo de tabela Fato 

contém em sua maioria métricas aditivas.  

A Snapshot descreve o estado das coisas em um instante particular do tempo 

e geralmente é composta de métricas semi aditivas e não-aditivas. Pode-se considerar 

como exemplo saldo de estoque, saldos de conta corrente, poupança, investimentos 

por cliente por mês. 

2.3.4 TABELA DIMENSÃO 

Segundo Ralf Kimball (KIMBALL, 2013), as tabelas de dimensão possuem as 

descrições textuais do negócio, onde estas descrições serviram para aplicar-se filtros, 

agregações nas consultas. 

Um importante detalhe a ser verificado, é que as dimensões somente tem 

uma chave primaria, pois esta chave será usada como chave base de integridade 

referencial no relacionamento com a tabela de Fatos 

Também Segundo Ralf Kimball (KIMBALL, 2013), o uso de atributos textuais 

e discretos são considerados os melhores, e tendem a facilitar a compreensão do 

usuário. Esses atributos descrevem as linhas na tabela de dimensão. 

2.3.4.1 DIMENSÃO DE TEMPO 

Uma dimensão de tempo somente contendo períodos de data, semana, mês, 

e outros relacionados a período, é importante porque muitas vezes uma consulta SQL 

não permite um filtro de datas por dias de semana e finais de semana, ou por feriados, 

períodos fiscais, temporadas e eventos importantes (KIMBALL, 2013). 
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Com isso, uma tabela de dimensão de tempo permite armazenar todas as 

opções de filtragem desejadas e facilitar consultas e análises de dados. 

2.3.4.2 CHAVES NÃO NATURAIS - SURROGATES KEYS 

Segundo Ralph Kimball (KIMBALL, 2013), uma técnica de modelagem muito 

utilizada é o uso de Surrogate Keys e são chaves não naturais, chaves sem significado 

ou ainda chaves inteiras, em vez do uso da chave natural. A chave substituta é uma 

chave primária que contém valores gerados pelo sistema gerenciador de banco de 

dados. Frequentemente, ela é apenas um numérico sequencial gerado pelo banco de 

dados quando um registro é inserido na dimensão. 

Sua principal função é melhorar a desempenho das consultas, reduzindo 

chaves longas, quando as chaves operacionais são volumosos textos alfa numéricos. 

2.3.4.3 METADADOS 

Segundo Ralph Kimball (KIMBALL, 2013), metadados que compõem o DW, 

ou melhor, o Sistema Gerencial de Banco de Dados (SGBD) do DW, são responsáveis 

por itens como tabelas de sistemas, configurações de partição, índices, definições de 

exibição e concessões e privilégios de segurança no nível do SGBD.   

Estes metadados identificam os nomes, particularidades das tabelas e 

colunas da área de apresentação, bem como filtros de restrição, especificações de 

modelos de aplicação, estatísticas de uso e acesso e outras documentações de 

usuário, literariamente é a futura visão do usuário, e é o que este usuário utilizara para 

navegar em busca de suas informações.   

O objetivo dos metadados é ser uma biblioteca e catalogar, integrar e 

melhorar essas diversas variedades de dados. 

2.3.5 BALANCED SCORECARD 

O Balanced Scorecard (BSC) é uma metodologia de medição e gestão de 

desempenho que baseia-se na definição da estratégia da organização, gestão do 

negócio, gestão de serviços e gestão da qualidade. O método consiste num sistema 

de medição dos principais indicadores da gestão estratégica e do desempenho, bem 

como, o equilíbrio entre a gestão financeira e os capitais intangíveis, de modo a 

proporcionar às empresas e organizações condições mais competitivas (KAPLAN, 

1992).  

Este conceito foi desenvolvido pelos professores da Harvard Business 

School, Robert Kaplan e David Norton, em 1992. O BSC foi apresentado inicialmente 

como um modelo de avaliação e desempenho empresarial, mas a sua crescente 
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aplicação proporcionou o seu desenvolvimento para uma metodologia de gestão 

estratégica.  

 

2.3.6 DATA MINING 

Segundo Carlo Vercellis (VERCELLIS, 2009), o Data Mining ou atividades de 

mineração de dados constituem um processo iterativo que visa a análise de bancos de 

dados, com o propósito de adquirir informações e conhecimentos que venham a 

revelar-se propícios e potencialmente úteis para a tomada de decisão e resolução de 

problemas. 

A primeira impressão Data Mining e DW apresentam uma definição parecida, 

porém Data Mining se define em um conjunto de regras e descoberta de padrões 

existentes em massas de dados, e DW geralmente é essa massa de dados onde são 

aplicadas essas regras e descoberta de padrões. 

As ferramentas de Data Mining são baseadas em algoritmos, que em sua 

maioria atuam na construção de blocos de inteligência artificial, redes neurais, regras 

de indução, e lógica de predicados, que facilitam e auxiliam o trabalho dos analistas de 

negócio das empresas, ajudando as mesmas a conseguirem informações relevantes e 

tendências de mercado (VERCELLIS, 2009). 

2.3.7 FONTES DOS DADOS 

Segundo Ralf Kimball (KIMBALL, 2013), é considerada fonte dos dados 

qualquer sistema de registro que captura as transações da empresa, podendo ser 

constituídos de tabelas de banco de dados, planilhas eletrônicas e arquivos textos, 

entre outros. 

Normalmente a fonte de dados resume-se ao sistema transacional da 

empresa, podendo ser ou não um ERP. Bastante comum é o uso de dados 

provenientes de CRM, pois as ferramentas de BI geralmente possuem formas de 

visualização de informação melhores que as de CRM.  

2.3.8 EXTRAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E CARGA 

O Sistema de extração, transformação e carga de dados ou em inglês Extract, 

Transformatio and Load (ETL), consome a maior parte do tempo e esforço necessário 

para a construção de um DW.  

Segundo Kimball Group (GROUP, 2014), desenvolver um sistema de ETL é 

um desafio porque existem vários constrangimentos externos que colocam pressão 

sobre o seu desenvolvimento, onde podemos citar estes problemas como os requisitos 
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de negócio mal elencados, realidade dos dados das fontes muito ruins, orçamentos 

baixos, janelas de processamentos apertadas e conjunto de pessoas pouco 

habilitadas a essa função e disponibilidade das mesmas. No entanto ainda existem 

pessoas que tem dificuldade em entender o porquê da complexidade de um DW. 

ETLs podem ser utilizadas não somente em ambientes de BI para a 

construção de um DW, comumente esta pratica pode ser aplicada a construção de 

indicadores de desempenho, relatórios, análise exploratória e outros.  

Normalmente dois tipos de ETL são mais utilizadas em ambiente de DW, a 

primeira de cada fonte de dados para o DW, e a outra do próprio DW para cada Data 

Mart. 

2.3.8.1 EXTRAÇÃO  

Início do processo de obtenção de dados para o ambiente de DW, onde é 

feita a leitura das origens ou fontes de dados e repassado as informações necessárias 

para o segundo passo, a transformação (BERNABEU, 2010).  

Normalmente, se caracteriza como a etapa que mais consome tempo na 

construção do DW, pois é nesta etapa que são determinados os dados ou campos a 

serem extraídos, e que tipo de filtros serão aplicados (BERNABEU, 2010). 

A extração pode ser conduzida através da construção de programas cujo 

código é executado sobre um sistema fonte de modo a gerar dados que alimentarão 

tabelas e/ou arquivos com os dados desejados. 

2.3.8.2 TRANSFORMAÇÃO DE DADOS  

Logo após a extração, e eleição de quais dados serão extraídos dos sistemas 

de fonte, uma serie de atividades é executada sobre essa massa de dados, com o 

intuito de convertê-los formato adequado para carga no DW (BERNABEU, 2010). 

A transformação dos dados poderá passar por varias etapas, envolver um ou 

vários processos, tudo depende da qualidade dos dados extraído. Três dos processos 

mais normais a serem utilizados são limpeza, combinação e cálculos (BERNABEU, 

2010). 

A limpeza se caracteriza por constituir um conjunto de atividades realizadas 

sobre os dados extraídos de modo a corrigir os valores duplicados, caracteres 

especiais e resolver problemas de conflito de domínios. Já a combinação é mais 

simples, e é realizada quando há a possibilidade de se diminuir o numero de tabelas, e 

combinar fontes de dados que possuem exatamente os mesmos valores de chaves. 

Os cálculos são para facilitar as futuras apresentações de valores aos usuários onde 
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são aplicadas às regras do negócio identificadas durante o processo de levantamento 

de requisitos (BERNABEU, 2010). 

2.3.8.3 CARGA DE DADOS  

Por último, depois da extração e transformação, os dados são carregados no 

DW. Apesar de os dados já estarem prontos, este processo ainda possui certa 

complexidade e podemos elencar alguns destes fatores de complexidade 

(BERNABEU, 2010).  

A integridade dos dados no momento da carga é um deles, é necessário que 

seja garantido que todos os dados que entrem no DW façam sentido, e um dos pontos 

a serem verificados é as chaves estrangeiras com suas respectivas tabelas para 

certificar-se de que os dados existentes na tabela da chave estrangeira estão de 

acordo com a tabela da chave primária. 

O tipo de carga a ser realizada é um dos pontos a serem verificados, a carga 

pode ser incremental ou a total. 

É preciso ficar atento a otimização do processo de carga, o tempo levado 

para execução de toda a carga, ele não pode ser muito extenso. 

As tabelas de dimensões e Fato devem suportar as exigências antes e depois 

da carga atual, como eliminar e recriar índices e possíveis particionamentos físicos de 

tabelas e índices (BERNABEU, 2010). 

2.3.9 CUBO 

Segundo Carlo Vercellis (VERCELLIS, 2009), o projeto de DW e data mart 

são baseados em um paradigma multidimensional para a representação de dados que 

fornece grandes vantagens no momento da consulta de dados, ele pode garantir 

tempo de resposta rápida, mesmo em complexas consultas, enquanto no lado lógico, 

as dimensões naturalmente correspondem a critérios normais e facilmente entendíveis 

a usuários para realizarem suas análises. 

A representação multidimensional é baseada em um esquema em estrela que 

contém os dois tipos de tabelas de dados, as dimensões e Fatos. 

Com isso pode-se dizer que um cubo, é a estrutura multidimensional de 

dados que expressa a forma na qual os tipos de informações se relacionam entre si. É 

formado pela tabela Fato e pelas tabelas de dimensão que a circundam e representam 

possíveis formas de visualizar e consultar os dados (VERCELLIS, 2009).  

Pode-se citar um exemplo de um cubo através de um conjunto de lojas, 

considerando o faturamento de um produto em um mês do ano, em uma loja. Na 
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existência de um cubo tridimensional, uma dimensão representa os produtos, a outra o 

período e outra as lojas. A figura 5 representa o exemplo. 

 

 

Figura 5 - Cubo (VERCELLIS, 2009) 

2.3.10 PERIODICIDADE DE CARGA  

A periodicidade de carga corresponde as rotinas de extração dos dados das 

fontes e devem ser executadas de acordo com um esquema de processamento pré-

definido (BERNABEU, 2010). Estas rotinas podem ser diária, semanal, quinzenal, 

mensal, e outros.  

Existem vários Fatores que devem ser analisados para definir esta 

periodicidade, mas todos estes relacionados a necessidade da informação e eles 

sempre são analisados de acordo com áreas de negocio relacionadas (BERNABEU, 

2010).   

O volume de dados a serem processados é fator incontestável para a criação 

de um esquema de carga. Outro fator relevante é as formas de carga, que podem ser 

incremental ou total, uma carga incremental tende a ser mais rápida a uma total 

(BERNABEU, 2010).  

2.3.11 JANELA PARA PROCESSAMENTO DA CARGA 

Segundo Bernabeu (BERNABEU, 2010), é uma pratica comum ter-se os 

processos de ETL agendados por ferramentas que o iniciam automaticamente durante 

a janela de processamento do ambiente operacional.  

O numero de horas da janela de processamento e a periodicidade da carga 

determinam o quanto atualizado será os dados do DW (BERNABEU, 2010). 
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O horário mais praticado para se realizar uma carga de DW é fora do horário 

comercial de trabalho (BERNABEU, 2010). 

2.3.12 TEMPO DE ARMAZENAGEM DOS DADOS 

Segundo Carlo Vercellis (VERCELLIS, 2009), uma das principais 

características do DW é guardar as informações históricas para futuras analises e 

verificar tendências e eventos ocorridos. Porém ainda assim é importante estimar por 

quanto tempo as informações estarão disponíveis. Geralmente depende da área de 

negocio do usuário. 

Uma pratica comum, é ter carga inicial do DW corresponde a um volume 

histórico de três anos, para ter um processo analítico consistente.  

É importante lembrar que com o crescimento do banco de dados, é 

necessário gerenciar a exclusão das informações não mais utilizadas. Se for 

necessário manter as informações por um período de tempo longo, deve-se levar em 

conta que o custo de manutenção de hardware e software aumentará (VERCELLIS, 

2009).  

2.3.13 SEGURANÇA 

William H. Inmon (INMON, 2008) diz que existem diferentes níveis de 

segurança conforme o tipo de usuário. Porém esta exatamente neste ponto o maior 

dos problemas da segurança, onde proteger as informações do DW é normalmente 

colocado em segundo ou terceiro plano.  

Na segurança de informação é sumamente importante saber quem são os 

usuários ou quem esta acessando os dados, de onde e como se está manuseando. 

Os bancos de dados têm seus esquemas de segurança, porém eles não conseguem 

resolver todos os problemas.  

O ideal da segurança segundo Edgardo Ruben Kondratiuk (KONDRATIUK, 

1997), é buscar uma ferramenta que integre o maior numero de disciplinas de 

gerenciamento, incluindo segurança, backup, redes, distribuição de software e help-

desk. Se não for possível uma que possa evitar que os intrusos e curiosos consigam 

tirar proveito das informações.  

 

2.4 METODOLOGIAS PARA PROJETO DE DATA WAREHOUSE 

Para exemplificar as propostas das metodologias atuais para a criação de 

DW, foram separas alguns atores que se espelham em diferentes conceitos e fins 

sempre com o intuito de desenvolvimento de DW.  
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Estratégias diversas podem dar resultados igualmente aceitáveis a cada fim 

para aquilo que se busca, ou até mesmo alguns conceitos iniciais podem dar fim a 

novas formas de se buscar o ideal a ser realizado. 

2.4.1 A METODOLOGIA LIFECYCLE 

Kimball (KIMBALL, 2013), tem uma proposta que caracteriza e detalham as 

etapas da metodologia, tendo as fases de planejamento, levantamento de requisitos, 

arquitetura funcional, projeto da base de dados, aplicação de usuários finais, auditoria 

nos dados e uso suporte e extensão do DW.  

A Figura 6 expõe o ciclo de vida Kimball, na qual são demonstrados todos os 

passos de execução em sua metodologia. No final de cada etapa, Kimball recomenda 

que seja reavaliada a aceito ação do usuário ou cliente, com o intuito de revisão do 

projeto.  

 

Figura 6 - Lifecycle (KIMBALL, 2013) 

 

No inicio do ciclo está o Planejamento, se caracteriza por uma das atividades 

mais críticas, e pode afetar toda a continuação do projeto. Como resultado desta etapa 

adquire-se as justificativas do projeto, custos envolvidos, identificação dos usuários, 

cronograma e as atividades do DW.  

Requisitos de negócio é a próxima etapa, e define os pontos chaves do 

negocio, muito importante para a sequencia do projeto. É feita a identificação e 

preparação das equipes de trabalho, é nesta fase onde são identificados os usuários 

chave, responsáveis por disseminar o conhecimento após a conclusão do relatório. 
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Arquitetura técnica vem logo após, e define os componentes físicos a serem 

necessários para a criação do DW. Na etapa de seleção e instalação de produtos, 

define-se qual será a ferramenta a ser utilizada tanto para a amostragem de 

informação, quanto a construção das futuras ETLs. 

Modelagem dimensional define-se pela agregação dos dados adquiridos com 

os requisitos de negócio para desenvolver um modelo de dados, considerando as 

diversas formas e origens de dados, elencando inclusive as melhores. A modelam 

dimensional compreende a análise e identificação, de quais dados serão escolhidos 

para compor o DW, de acordo com a informação necessária. Outro fato relevante a 

esta etapa é a estimativa de registros ou linhas.      

Após a modelagem a próxima etapa é a de projeto físico, que tem como 

principal realização o desenvolvimento físico do banco de dados, juntamente com a 

elaboração de padrões de objetos da base de dados e planos iniciais de indexação, 

agregação e particiona mento. 

Projeto de teste de dados e desenvolvimento é a etapa seguinte, representa o 

fluxo de dados do sistema, ou propriamente a ETL, onde entram a extração, 

transformação e carga de dados. É uma das atividades fundamentais na criação do 

DW, onde este começa a tomar forma. É necessária a criação de uma arquitetura para 

o desenvolvimento das ETLs, neste ponto é possível a utilização de ferramentas ou 

programas especialistas de terceiros, assim como a própria elaboração de programas, 

depende muito do grau de investimento e tempo disponível, pois intuito é a conclusão 

da tarefa. 

Kimball (KIMBALL, 2013), registra que existem três formas de tratar-se um 

registro que possa ser atualizado, substituição pelo mais recente, criação de um novo 

ou por último criar um novo campo para que o antigo e o novo coexistam ao mesmo 

tempo.  Outro ponto de levantamento de Kimball (KIMBALL, 2013), é a busca por 

procedimentos que permitam as cargas incrementais, para reduzir o tempo nos 

processos de carga. 

Especificação da aplicação do usuário final, neste ponto identificasse as 

áreas com prioridade e define-se uma padronização para o desenvolvimento dos 

relatórios de acordo com as solicitações do usuário. Após a especificação vem à etapa 

de desenvolvimento da aplicação do usuário final, que desenvolve aquilo que foi 

levantado na etapa anterior.  

Kimball (KIMBALL, 2013), ainda apresenta a etapa de disponibilização, com 

planos de treinamento dos usuários, suporte ao usuário, e rotinas técnicas como 

atualização de DW e teste de disponibilidade do mesmo. 
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Por última a etapa de manutenção de crescimento visa a projetos futuros, que 

poderão ou não se utilizar da base já criada. 

2.4.2 A METODOLOGIA AGILE SDLC 

Ralph Hughes (HUGHES, 2008), propõe uma maneira ágil de solução BI com 

desenvolvimento de DW, utilizando o sistema de desenvolvimento de ciclo de vida ou 

em inglês System Development Life Cycle (SDLC), uma metodologia pertencente aos 

métodos ágeis de solução. Sua abordagem traz maneiras de reduzir o risco global em 

seu projeto, aumentando a probabilidade de entregar uma solução DW que atende às 

necessidades reais dos usuários finais.  

 

Figura 7 - O Agile SDLC (HUGHES, 2008). 

 

Hughes (HUGHES, 2008), organizou sua metodologia em três categorias, 

modelagem de melhores praticas, ciclo de vida de melhores praticas e outras boas 

ideias.  A modelagem de melhores praticas é subdividida em outras sete etapas.  

A primeira etapa com nomenclatura arquitetura de previsão inicial atua no 

inicio de um projeto, durante a iteração 0 (zero), faz-se a modelagem de arquitetura 

inicial para identificar um potencial de visão como sua equipe vai construir o DW. Não 

é precisa criar um modelo abrangente, detalhado, apenas precisa de uma visão de alto 

nível no início do projeto e os detalhes podem ser identificados apenas em tempo, ou 

em inglês just-in-time (JIT). Um simples esboço do banco é o necessário para 
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entender a visão arquitetônica. Para um projeto de DW, o ponto de vista de arquitetura 

inicial se resume em um diagrama de implantação, capturando as tecnologias que 

pretende-se usar, e um modelo de alto nível com visão sobre as entidades 

empresariais e as relações entre eles. 

Modelagem dos detalhes JTI é o segundo passo, Hughes (HUGHES, 2008), 

afirma que não é no início do projeto o melhor momento para modelar requisitos de um 

projeto, mas capta-los durante todo o projeto com a maneira JIT. Uma das razões é a 

mudança dos requisitos ao longo do projeto, a segunda razão é por que ao decorrer 

do projeto adquira-se muito mais conhecimento do mesmo, tornando os requisitos 

mais assertivos. A terceira razão é o conhecimento adquirido pelas partes 

interessadas, e a quarta razão é o desperdício de tempo ao fazer-se ao início. 

Prove a arquitetura cedo é o terceiro passo, segundo a ideia de Hughes 

(HUGHES, 2008), todas as propostas funcionam quando apresentadas em slides, mas 

quando é realmente executado o projeto nem tudo sai ao desejável. Processos como 

Entrega Ágil e Disciplinado, ou em inglês Disciplined Agile Delivery (DAD) e Processos 

Unificados, ou em inglês Unified Process (UP) sugerem a construção de um trabalho 

"esqueleto" do sistema para provar que todos os aspectos funcionam. No caso de um 

DW, isso implicaria mostrar o acesso das principais fontes de dados, que as ETLs 

funcionam que o banco de dados funciona e que suas ferramentas de relatório podem 

acessar o DW. 

Concentrar-se no uso é a quarta etapa, descobrir como as pessoas irão 

utilizar o DW em seu dia a dia é o objetivo desta etapa, uma abordagem centrada no 

uso das informações e não apenas nos dados. Os dados são claramente uma parte 

importante do quadro geral, mas é apenas uma das muitas partes. Essa abordagem é 

muito importante para não correr o risco de se construir algo que não será utilizado. 

Não fique preso a uma única verdade como quinta etapa, traz um ponto 

filosófico, onde a verdade não é única, segundo Hughes (HUGHES, 2008) várias 

áreas de uma organização possuem evidentemente opiniões e prioridades diferentes, 

e não podem se deixar levar por apenas uma verdade.  

Organizar o trabalho por exigências é a sexta etapa, esta prioriza as 

exigências da parte interessada, sem levar em conta as dificuldades do sistema de 

origem. A intenção é beneficiar o cliente e estar em uma posição de satisfação com as 

partes interessadas. 

Como última etapa da fase, Participação das partes interessadas visa 

envolvimento dos interessados nos esforços de modelagem. 

Em seguida vem à segunda fase, ciclo de vida de melhores praticas que é 

subdividida em outras cinco etapas.  
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Com a etapa abrace a mudança Hughes (HUGHES, 2008) inicia a segunda 

fase com a ideia de que um requisito é alterado no final do ciclo de vida, é uma 

vantagem competitiva, desde que seja possível agir sobre o mesmo. A segunda etapa 

é entregar software funcionando regularmente onde como sequência de iterações 

curtas, e entregas fracionadas mantem partes interessadas no projeto e evita que ele 

saía do foco. 

 Como terceira etapa, esforce-se para iterações de uma a duas semanas 

onde isto torna a governança do projeto mais eficaz devido à maior feedback. 

Entregas curtas motivam a concentração em atividades de alto valor.  

Na quarta etapa, teste em todo o ciclo de vida, visa a eliminação de um ponto 

cego em testes, o que muito provavelmente explica os desafios de qualidade de dados 

que se continua a sofrer em bancos de dados de produção. 

Como ultima etapa da fase, envolver as operações e apoiar as pessoas mais 

cedo, tem como objetivo interagir as pessoas ao projeto, para que se tornem mais 

interessadas e ajudem na sua disseminação.  

 A última fase com o nome, outras boas ideias, possui cinco outras etapas, 

que se inicia com adotar normas comuns de desenvolvimento, que visa seguir as 

orientações para o desenvolvimento comum da organização, orientações de estilo de 

modelagem, diretrizes de codificação, convenções de nomenclatura de dados, 

diretrizes de design de relatório entre outras. Use boas ferramentas vem em seguida, 

desenvolvimento de um DW não é simples então o uso de boas ferramentas é 

fundamental.  

Em terceiro não subestimar desafios de dados legados, é comum encontrar 

fontes de dados extremamente desorganizadas, em muitas vezes será preciso 

adequar os dados e isso leva um grande tempo. Como quarta etapa esta viagem de 

luz, que traz uma abordagem pratica, onde em vez de criar documentos que nunca 

serão lidos o interessante é construir diretamente com o usuário.  

A quinta etapa, adotar abordagem magra para governança de dados, relata 

que as governanças de dados tradicionais não funcionam tão bem na pratica onde 

Hughes (HUGHES, 2008), prefere adotar métodos ágeis para essa governança. 

2.4.3 A METODOLOGIA DW 2.0 

Na abordagem a DW de Inmon em Architecture for the Next Generation of 

Data Warehousing (INMON, 2008), o armazenamento de dados continuamente é 

submetido a estados de evolução, onde se transforma em novas formas e estruturas, 

e ganha uma nova denominação DW 2.0.  
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O DW 2.0, a próxima geração de armazenamento de dados, têm uma 

variedade de mecanismos, integrados ausentes da primeira geração. Além da 

integração de informações sobre transações, armazenamento DW 2.0 e suporta outros 

recursos como classificação e edição de dados não estruturados, integração de 

metadados e acesso a dados em um modo interativo com a possibilidade de 

renovação de alta velocidade. 

O ciclo de vida dos dados no DW 2.0 descreve o processo de coleta de 

dados, utilização e remoção. Inicialmente, o sistema recebe novos dados, mas em 

seguida, começa a era da informação, dados que gradualmente chegam ao "pico" do 

seu ciclo de vida, e então se torna um dado velho e será arquivado. Todos estes 

mecanismos e tecnologias estão intimamente relacionados entre si na estrutura de 

armazenamento de dados DW 2.0. 

 

Figura 8 - DW 2.0 (INMON, 2008) 
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A figura 8 mostra o DW 2.0 que inclui quatro seções principais, interativo em 

inglês Interactive, integrado ou em inglês Integrated, próximo ou em inglês Near Line e 

arquivado ou em inglês Archival.  

No setor Interactive são publicados os dados mais recentes recebidas, por 

exemplo, a menos de um mês atrás. No setor Integrated é armazenado e publicado 

dados do dia atual a dois ou três anos atrás. O setor Near Line posta informações 

obtidas a partir de seis meses a dez anos atrás. Finalmente, no setor Archival é 

possível encontrar os dados armazenados no sistema por mais de cinco anos. 

O principal fator que determinam a localização dos dados é a taxa de acesso 

aos mesmos, seguindo a hierarquia das quatro seções, onde os mais acessados são 

do setor Interactive, após as seções Integrated, Near Line e  Archival.  

Normalmente, os dados são movidos de um setor para outro completamente, 

de acordo com as regras já apresentadas, mas há duas exceções. A primeira refere-se 

a dados que são transmitidos para o setor integrado e devem passar pelo processo de 

integração, enquanto isso existem em dois setores, integrado e interativo. A segunda 

exceção diz respeito o a transferência para a mídia de arquivamento, quando mudasse 

a informação do setor arquivo deve ser submetido a transformação por razões como 

dados velhos que tecnologias atuais não suportam. 

Em DW 2.0 Inmon (INMON, 2008), trata de dados não estruturados, onde traz 

à tona a necessidade de trazer-se os dados não estruturados para o DW. A primeira 

geração de DW foi construída com dados orientados a transação e somente de forma 

estruturada, o DW 2.0 trará dados textuais não estruturados. Isto levará a um novo 

mundo de processamento analítico. 

Quanto aos metadados Inmon (INMON, 2008), revela que os metadados da 

empresa precisam ser parte integrante do ambiente de data Warehouse, é necessário 

um nível empresarial verdadeiro de metadados que abranja todos os metadados e 

constitui uma base coesa e abrangente em que o processamento analítico pode ser 

feito. 

A base para o desenvolvimento de um DW pode mudar com o tempo, e os 

requisitos desta base sofrem a mesma deterioração, mudando o seu foco. Para um 

DW resistir ao tempo a infraestrutura para a tecnologia deve ser capaz de mudar à 

medida que os requisitos de negócio também mudam. DW 2.0 reconhece a 

necessidade de uma base tecnológica que pode mudar como a mudança requisitos de 

negócios. 

Há aspectos dessa arquitetura que são importantes, como o apoio de 

processamento de transações on-line, a ligação de dados estruturados e não 
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estruturados e a seleção e cancelamento de certos dados não estruturados, como 

parte da infraestrutura. 

2.4.4 A METODOLOGIA HEFESTO 

Em sua metodologia Ricardo Dario Bernabeu (BERNABEU, 2010), trata o DW 

de uma forma simples, organizada e intuitiva de se construir um DW, e intitula sua 

metodologia com o nome Hesfesto, baseando-se no deus grego da construção e do 

fogo.  

Segundo Bernabeu (BERNABEU, 2010), toda a proposta da metodologia é 

baseada em uma pesquisa extensa, e possui como ideia principal a compreensão de 

oque cada etapa realizará. A construção e implementação de um DW pode adaptar-se 

muito bem a qualquer ciclo de vida de desenvolvimento de software, com algumas 

exceções. O que é necessário entender na metodologia é que não se deve optar por 

fases muito extensas, o que se procura é entregar uma primeira aplicação que atenda 

alguns dos requisitos, para demonstrar as vantagens da DW e motivar o usuário. 

A metodologia de Bernabeu (BERNABEU, 2010), pode ser resumida através 

da figura 9: 

 

Figura 9 - Metodologia Hefesto (BERNABEU, 2010) 
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Identificar as perguntas é o primeiro passo, recolher as necessidades de 

informação do usuário, sua área de atuação e seu negócio. Em seguida, identificar os 

indicadores, ou pontos chaves, resultantes das questões realizadas com o usuário, 

juntamente com as perspectivas de analise. Será isto que determinará o modelo de 

dados conceptual de construção do DW.  

O Modelo Conceptual pretende fornecer uma descrição de alto-nível para a 

organização dos objetivos. 

Na análise de OLTP, ou análise de sistemas transacionais, ocorre a 

determinação dos indicadores, identificação da origem dos indicadores nos sistemas 

de origem e determina a forma do seu cálculo, ou resumindo um mapeamento. 

Estabelecer correspondência é o relacionamento dos elementos definidos no modelo 

conceitual e fontes de dados existentes.  

Uma vez estabelecida correspondência ou relação é momento de se 

preocupar com o nível de detalhe dos dados obtidos para cada dimensão. Para fazer 

isso, determinar a granularidade dos dados, é necessário ter grande conhecimento da 

base de dados, e submeter está granularidade as premissas adquiridas junto ao 

usuário. 

O modelo conceitual estendida, como última etapa da fase de analise de 

OLTP, vem a estabelecer uma melhor visão do futuro DW e organização de cada 

perspectiva selecionando os campos a cada indicador sob sua respectiva fórmula de 

cálculo. 

 O modelo lógico de DW deve ser desenhado tomando-se como base o 

modelo conceptual já criado. Para fazer isso, deve ser definido o tipo de modelagem a 

ser utilizado, em seguida projetar as tabelas de dimensão e Fato e finalmente as 

ligações que serão feitas. 

O tipo de modelagem a ser utilizada deve ser de acordo com a necessidade e 

se divide em um esquema estrela ou floco de neve. Para a criação de tabelas 

dimensões deve-se seguir a granularidade estabelecida nas etapas anteriores, um fato 

importante neste item é levar em conta o esquema, se for escolhido o esquema floco 

de neve deve ser usado um nível maior de normalização das tabelas, caso contrario, 

se usar o esquema estrela no nível de normalização deve ser o menor possível. 

As tabelas Fato são responsáveis pelas informações de cada área de 

negócio, estabelecidas nas primeiras etapas, eles possuem os indicadores das quais 

são extraídas as métricas de decisões, nestas tabelas são inseridos apenas a chaves 

das dimensões e os valores dos indicadores. A união ou ligações entre as Fatos e as 

dimensões se da pela ligação entre as chaves existentes nas Fatos e suas respectivas 

dimensões. 
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Depois da construção do modelo lógico é construído a integração de dados, 

com duas partes, a carga inicial e atualizações. Utilizando técnicas de qualidade de 

dados e ETL deve ser criado uma carga inicial de dados, baseando-se em uma data 

ou marco inicial, e a partir dai realizar atualizações periódicas de dados. 

 

2.5 ESTADO DA ARTE 

A realização de estado da arte no atual senário de BI possibilita a efetivação 

de balanço da pesquisa na área, como o BI esta sendo utilizado nos dias de hoje e 

qual a sua utilidade em diferentes campos de trabalho. 

 

 

Em Data Mining: An Overview from a Database Perspective ou em português, 

Mineração de Dados: uma visão geral a partir de uma perspectiva de Banco de Dados, 

uma comparação de técnicas de mineração de dados é demonstrada por Ming-Syan 

Chen, Jiawei Han e Philip S. Yu (CHEN, HAN e YU, 1996). Mineração de informações 

e conhecimentos a partir de grandes bases de dados tem sido reconhecida por muitos 

pesquisadores como uma das pesquisas chaves, sendo titulada como tópico em 

sistemas de banco de dados e aprendizado de máquina. A partir do fornecimento e 
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levantamento, do ponto de vista de um pesquisador de banco de dados e mineração 

de dados com técnicas desenvolvidas, uma classificação das técnicas de mineração 

de dados disponíveis é fornecida, e é apresentado um estudo comparativo de tais 

técnicas. 

A Visualizing Corporate Data ou em português, Visualização de Dados 

Corporativos, é uma tecnologia-chave para extração de informação a partir dos dados, 

apresentam Stephen G. Eick e Daniel E. Fyock (ERICK & FYOCK, 1996). Algumas 

empresas têm experimentado um crescimento explosivo na sua capacidade de gerar, 

recolher, e armazenar dados. Como resultado, os dados estão sendo reconhecidos 

como um ativo corporativo estratégico a ser explorado. Visualização de Dados 

Corporativos apresenta informações em forma de imagem e usa reconhecimento 

humano como capacidade para detectar padrões dentro dele. Os seres humanos 

evoluíram um sofisticado sistema visual, e eles são excelentes na detecção de 

padrões. A visualização pode ajudar os usuários a navegar e explorar um rápido 

crescimento dos DWs com muito mais facilidade e descobrir rapidamente a informação 

escondida dentro de volumes de dados. 

Os projetos de DW têm mais probabilidade de sucesso quando desenvolvidos 

através de uma metodologia consistente que identifique e guie o projetista durante as 

várias fases do projeto, Sérgio Luís Dill (DILL, 2002), que ainda afirma em seu trabalho 

de dissertação, que um aspecto importante da metodologia para criação de DW é a 

clara identificação das várias fases do processo de construção.  

Dill (DILL, 2002), em seu trabalho, desenvolve metodologia própria, depois de 

analisar algumas e não encontrar aderência suficiente para abranger a criação de um 

DW, para o estudo de caso onde foi utilizado o sistema de Concurso Vestibular da 

UNIJUÍ sediada na cidade de Ijuí (RS).  

Já Segundo Rafael Gastão Coimbra Ferreira (FERREIRA, 2002), muitos 

trabalhos de DW não geram os benefícios desejados e acabam provando serem 

excessivamente caros em seu desenvolvimento e manutenção. Em sua dissertação 

Ferreira (FERREIRA, 2002), discute os reais benefícios da criação de DW com custos 

aceitáveis ao empreendimento. 

 Com outra opinião, e igualmente valida, Marcelo Nichelle (NICHELE et al., 

2005), expressa que as organizações em qualquer momento geram registros, dados 

sobre mercado, clientes, fornecedores, parceiros entre outros e a partir do implante da 

tecnologia BI estes dados podem se tornar informações e ajudar as empresas em seu 

processo de desenvolvimento. Baseando-se nisto Nichelle (NICHELE et al., 2005), 

realizando pesquisa regional, nordeste do estado do Rio Grande do Sul, apresenta 

resultados através de indicadores de desenvolvimento e crescimento, e relata que as 
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empresas de maior porte utilizam melhor as informações  e por consequência tem 

maior crescimento. 

Em seu trabalho de Infusão de DW e Eficácia Organizacional, Ramamurthy, 

Sen e Sinha (RAMAMURTHY, SEM, SINHA, 2008), chegam a implicações 

interessantes para a pesquisa e prática na construção e uso de DW, bem como no 

impacto no nível da organização na infusão de tecnologias de apoio a infraestrutura e 

decisão de toda a empresa. Estas implicações foram obtidas através de realização de 

um estudo de campo a partir de 117 empresas participantes, onde os resultados 

indicam que quatro das sete variáveis analisadas, suporte organizacional, qualidade 

do processo de gerenciamento de projetos, compatibilidade e complexidade, 

significativamente influenciam o grau de infusão de DW e que a infusão, por sua vez, 

influencia significativamente no nível de organização, nos benefícios e satisfação das 

partes interessadas.  

Com uma visão voltada a MPEs, Eduardo Morais (MORAIS, 2009), expressa 

que é necessário ter um diferencial para prosperar no ramo de MPEs, devido ao 

aumento da competição e crescimento da área. Esse diferencial pode vir a ser a 

implantação de BI, onde a empresa ganha em um de seus meios mais importantes, a 

informação. Também Segundo Morais (MORAIS, 2009), na maioria das empresas, os 

sistemas de informação funcionam armazenando fatos das operações dia-a-dia, mas 

estas informações quase não são analisadas de forma a gerar informações úteis para 

decisões de negócios. 

Segundo Yuriy Verbitskiy (VERBITSKIY, 2009), o fornecimento de 

informações interativas e de fácil acesso para os gestores, analistas de negócios e 

tomadores de decisão é uma questão vital para qualquer universidade moderna. 

Baseado nesta afirmação Verbitskiy (VERBITSKIY, 2009), traz uma abordagem a BI 

dentro de uma grade universidade Australiana, e ressalta a importância do uso de 

metadados para a implantação de um BI optimizado. 

Considerando uma metodologia ligada a métodos ágeis, Surendra  

Devarapalli (DEVARAPALLI, 2013), relata que os sistemas que efetivamente usam a 

vasta quantidade de dados disponíveis em todo o mundo, fornecem uma visão 

significativa, ou seja, sistemas de BI, para as pessoas que precisam dele são de 

importância fundamental. Porém o desenvolvimento destes sistemas é de grande 

desafio, devido às mudanças de projeto e mudanças de mercado. Ligado a tudo isso 

Devarapalli (DEVARAPALLI, 2013), propõe o uso de estratégias ágeis, onde busca 

como principais resultados demonstrar implicações empresariais e técnicas a facilitar a 

construção de DW.   
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Em uma abordagem de BI ligada a indicadores e uma metodologia de 

medição e gestão de desempenho, Wagner de Paula Rodrigues (RODRIGUES, 2015), 

demostra uma arquitetura de um ambiente colaborativo de BI para MPEs, visando à 

melhora na tomada de decisão para as MPEs da região de Londrina, onde foi 

implantada a pesquisa e desenvolvimento de software. Como afirmação de Rodrigues 

(RODRIGUES, 2015), pode-se citar que a informação, por si só, não leva à decisão 

nem ao sucesso, é preciso organizar esta mesma informação de modo aos 

empresários e gestores compreenderem melhor. 

Um exemplo de utilização de DW na área de saúde pode-se ver no artigo The 

HMO Research Network Virtual DW: A Public Data Model to Support Collaboration, em 

português A Rede de Pesquisa HMO DW Virtual: Um Modelo de dados públicos para 

apoiar a colaboração, Tyler R. Ross (ROSS et al., 2015), onde é apresentado o projeto 

Virtual  DW (VDW), onde a Health Care Systems Research Network (HMORN), em 

português Sistema de Cuidados de Saúde, desenvolve um modelo de dados pública e 

não proprietária com foco em investigação realizada em dezessete sistemas de 

cuidados de saúde através dos Estados Unidos da América (EUA). O objetivo é 

compartilhar o modelo de dados VDW e suas operações para aqueles que desejam 

implementar um sistema de dados de saúde interoperáveis distribuído. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 ANÁLISE DAS METODOLOGIAS APRESENTADAS 

De acordo com Inmon (INMON, 2008), o armazenamento de dados 

continuamente é submetido a estados de evolução, levando sempre à procura de 

novas formas de apresentação de informações consistentes a tomada de decisão. 

O porquê desta contínua evolução está principalmente ligado à complexidade 

de um projeto de DW, envolver pessoal altamente qualificado e conhecedor do 

negócio da empresa e das suas necessidades de informação, além de envolver uma 

grande variedade de processos, técnicas de desenvolvimento e ferramentas.  

O projeto executado está ligado às MPEs e sua realidade, tão como a 

economia de tempo e facilidade de entendimento. Foram então formulados critérios 

para esse objetivo, demonstrados na tabela 3: 

a. Etapa de Pré-projeto 

b. Detalhamento para cada etapa 

c. Como etapa inicial apresentar pré-projeto como análise de riscos de tempo 

e custo 

d. Conter etapa de definição de requisitos 

e. Conter etapa lógica com definição de modelagem dimensional  

f. Conter etapa física com desenvolvimento de arquitetura e ETLs 

g. Conter etapa de manutenção do DW 

h. Compatível à realidade, custo e mão de obra especializada de MPEs 

Tabela 3 - Análise de metodologia 

Critérios Lifecycle Agile DW 2.0 Hefesto 

A Possui Possui Voltada a 

evolução
3
 

Possui 

B Pouco Detalhado Pouco Detalhado Pouco 

Detalhado 

Pouco Detalhado 

C Possui Não possui
2
 Não possui

3
 Não Possui

4
 

D Possui Continua
2
 Armazena tudo

3
 Possui 

E Possui Continua
2
 Possui Possui 

F Possui Possui Possui Possui 

G Possui Pouco avaliado
2
 Principal 

abrangência
3
  

Possui 
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H Não possui
1
 Não possui

1
 Não possui

1
 Não possui

1
 

1 Segundo Sérgio Luís Dill (DILL, 2002) 

2 Segundo Ralph Hughes (HUGHES, 2008) 

3 Segundo W. H. Inmon (INMON, 2008) 

4 Segundo Ricardo Dario Bernabeu (BERNABEU, 2010) 

Observa-se que Inmom (INMON, 2008) em sua nova metodologia pouco se 

encaixa nos critérios, por ser voltada a uma abordagem maior de DW, com uma 

implantação de um segundo BI na empresa. A metodologia de Hugles (HUGHES, 

2008) tende a uma construção rápida de DW, possui alguns critérios em que não se 

encaixa, porém seria de abrangência interessante ao projeto. As metodologias de 

Kimball (KIMBALL, 2013) e Bernabeu (BERNABEU, 2010) seguem a parte dos 

critérios. 

Apesar de duas das quatro metodologias, se adequarem a parte do quadro 

proposto, nenhuma delas pode ser considerada ideal para a construção de DW em 

MPEs. O custo e necessidade de pessoas qualificadas para desenvolvimento podem 

ser citados como motivos, oque explica a pouca aderência as MPEs, outro fator é o 

pouco detalhamento em todas as metodologias observadas.  

Entretanto, um projeto em MPEs por exigir um menor esforço, devido 

obviamente ao tamanho da empresa, pode ser adaptado com o uso das duas 

metodologias que mais aderiram aos critérios, Kimball e Bernabeu, como guia de 

implementação. 

Em sequencia será observado os pontos de alteração nas metodologias 

estudadas e sugerido novas etapas como também alterações nas etapas já existentes.  

3.2 PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO DE 

DW 

Nesta proposta é elaborada uma metodologia para o desenvolvimento de 

DW. O fato de nenhuma das metodologias descritas anteriormente ter se adequado 

aos critérios propostos, leva a sugestão de um melhor detalhamento da metodologia e 

procura a adequação quanto a custos e mão de obra, tão como agilidade nas etapas e 

implantação de etapas pós-criação de DW. 

Todavia, alguns dos critérios levantados foram atendidos pelas metodologias 

de Kimball e Bernabeu, e estas serão utilizadas como guia para o desenvolvimento e 

na implementação do DW. 

A tabela 4 demonstra os critérios atendidos pelas metodologias de Kimball e 

Bernabeu em comparação com a proposta de metodologia criada. 
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Tabela 4 - Comparação Metodologias 

Critérios Lifecycle Hefesto Ciclo DW 

Com propriedades para projeto de inicio de 

DW 

Possui Possui Possui 

Detalhamento para cada etapa Pouco 

Detalhado 

Pouco 

Detalhado 

Possui 

Como etapa inicial apresentar pré-projeto 

como analise de riscos de tempo e custo 

Possui Não 

Possui 

Possui 

Conter etapa de definição de requisitos Possui Possui Possui 

Conter etapa lógica com definição 

modelagem dimensional 

Possui Possui Possui 

Conter etapa física com desenvolvimento 

de arquitetura e ETLs 

Possui Possui Possui 

Conter etapa de manutenção do DW Possui Possui Possui 

Compatível à realidade, custo e mão de 

obra especializada de MPEs 

Não 

possui 

Não 

possui 

Possui 

 

Pelo comparativo elaborado nota-se que um grande número de critérios 

estabelecidos é atendido pelas metodologias de Kimball e Bernabeu. Estas possuem 

propriedade para projeto de início de DW, como etapa de definição de requisitos, ou 

etapas lógica e física com construção de ETLs e manutenção de DW.  

Porém não se aderem a dois pontos importantes que são atendidas na 

metodologia Ciclo DW.  

O primeiro, detalhamento para cada etapa, não menciona ou tem pouca 

abordagem a etapas importantes como: 

 Viabilidade da informação  

 Definição de ferramentas  

 Mapeamento da origem 

 Construção de relatórios 

 Definição de ferramentas  

 Entrega e treinamento 
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O segundo critério falho é relação ao custo e mão de obra especializada e 

têm como principais pontos o valor do investimento e definição de ferramentas.  

Quanto ao custo e mão de obra especializada, nenhum dos métodos 

avaliados tem etapa para esse fim. Quanto a ferramentas, busca-se a diminuição do 

seu custo, e não se tem as etapas visíveis nas metodologias avaliadas. 

Para descrever de maneira simplificada a metodologia proposta foi elaborado 

um diagrama com as etapas de construção de um DW, levando em conta alguns 

critérios já existentes na metodologia de Lifecycle Hefesto. A figura 10 apresenta o 

fluxo para a elaboração de um DW. As etapas apresentadas na figura será descritas 

no decorrer do capítulo. 

 

Figura 10 - Ciclo DW 

 Vale lembrar que a metodologia é sequencial, ou seja, uma etapa só pode 

ser iniciada após o termino da anterior. Por este motivo, se algum detalhe for 

esquecido ou tiver de ser refeito, deve-se voltar sempre a etapa anterior. 

3.2.1 PRÉ-PROJETO 

Assemelhando-se ao início da metodologia Lifecycle (KIMBALL, 2013), a 

etapa de Pré-projeto, tem as mesmas funções da etapa de Planejamento. 

Nesta são levantadas as justificativas do projeto, identificação dos usuários 

chave, cronograma e as atividades do DW. 
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Na justificativa se levanta o porquê da implantação de DW, e as vantagens 

que ele pode proporcionar naquela empresa. Quanto aos usuários chave, são 

identificados quais serão os usuários que poderão auxiliar na construção do DW, 

passando informações sobre as regas de negócio da empresa. É comum que em 

MPEs, sejam os próprios gerentes, ou alguém ligado à diretoria com amplo 

conhecimento do negócio. 

Em alguns casos o cliente tem intenções de adquirir e implantar a 

metodologia, porém tem pouco conhecimento do que vem a ser um DW. Neste caso é 

interessante exemplificar com casos já bem sucedidos da metodologia, e tentar sanar 

as dúvidas que ainda podem ocorrer. 

3.2.2 ANÁLISE DE REQUISITOS 

Na metodologia Hesfesto (BERNABEU, 2010), é reconhecida a necessidade 

de identificação das perguntas, ou seja, registrar as necessidades de informação do 

usuário.   

Em Lifecycle (KIMBALL, 2013), também é dada grande importância à questão 

requisitos, nesta metodologia a análise possui a nomenclatura de requisitos de 

negócio e define os pontos chave do negócio. 

Há também uma insinuação de uso de análise de requisitos na metodologia 

Agile SDLC (HUGHES, 2008), porém a abordagem é um pouco diferente. A análise 

ocorre durante todo o projeto, e há até uma justificativa que diz que o usuário vai 

entendendo melhor o que deseja à medida que o projeto é realizado. Todavia, isso 

pode levar a uma construção sem fim, onde o usuário nunca se satisfaz com aquilo 

que esta sendo construído. 

Por fim, a análise de requisitos tem a função de elencar todos os anseios do 

usuário ou cliente, e são anseios e necessidades de informação que irão dar a direção 

ao projeto.  

Neste ponto surgem as regras que farão parte dos relatórios, regras às vezes 

ligadas à extração de dados ou regras mais simples, voltadas apenas à apresentação 

dos dados. É muito importante entender estas regras, pois o cliente não sabe o que é 

exatamente possível fazer com os dados que possui. 

É bastante natural que o usuário chave não liste todos os itens ou 

informações que deseja saber sobre alguns pontos chave na hora de eleger os 

requisitos, simplesmente esquecer ao que seja rotineiro. 

Por exemplo, o campo celular de um cliente, pode não entra na lista dos 

requisitos, ser esquecido. Esse campo pode ser considerado como uma informação 

implícita, ou seja, ela deve ser carregada ao DW.  
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A forma mais correta para a validação destas informações é o mapeamento 

da origem, onde o próprio cliente pode decidir o que vai subir para o DW. 

Em um projeto pequeno como será o de uma MPEs, eleger a necessidade de 

informações é o mais importante. 

3.2.3 VIABILIDADE DA INFORMAÇÃO 

Viabilidade da informação não existe em nenhuma das metodologias 

apresentadas, isto por que nenhuma se preocupa em saber se a informação que o 

usuário deseja é possível.  

Muitas vezes, as informações desejadas não são possíveis de serem 

carregadas para o DW. Isto por que não existe sistema eletrônico que gerencie esta 

informação.  

Um exemplo disto seria um gerente de uma loja física, querendo saber 

quantos clientes entraram em sua loja em um dia, uma semana ou um mês, porém 

nesta mesma loja não há qualquer forma de contagem destes clientes, apenas se 

sabe os clientes que interagiram com o sistema, comprando ou pagando. Existem 

soluções para isto, mas para criar esta informação no DW é necessário antes aplicar 

esta solução gerando dados para depois carregar estes dados para o DW e gerar a 

informação. 

Basicamente, a viabilidade das informações valida se é possível carregar os 

dados para o DW e gerar a informação. 

3.2.4 CRONOGRAMA 

Um cronograma serve para medir a dificuldade do projeto, por este motivo 

este tópico ou etapa se situa após as definições de pré-projeto e requisito, com sua 

viabilidade. Desta forma a possibilidade de assertividade se maximiza.  

Uma boa pratica de cronograma é o de Gannt, um instrumento que permite 

modelar a planificação de tarefas necessárias para a realização de um projeto 

(YOUNG, 2008), porém qualquer forma de cronograma pode ser utilizada. 

É importante que todos os passos do projeto constem no cronograma, 

podendo se citar as próprias etapas da metodologia, com alguns subtópicos que se 

achar relevantes, como a instalação de ferramentas.   

3.2.5 DEFINIÇÃO DE FERRAMENTAS 

Basicamente, as ferramentas que serão utilizadas são um banco de dados, 

para armazenar o DW, uma ferramenta de ETL, para efetuar a transição das origens 

até o DW, e por último uma ferramenta em que o usuário possa ver os relatórios. 
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Nas metodologias Hesfesto (BERNABEU, 2010) e Lifecycle (KIMBALL, 2013), 

é comentada a necessidade de escolher ferramentas para ajudar na construção de 

ETLs, e facilitar o trabalho, porém em nenhuma delas é citada a necessidade de uma 

ferramenta de relatório. 

Um banco de dados não é difícil de encontrar, tanto quanto a ferramenta de 

ETL e de relatório, somente aconselha-se na escolha da ferramenta que irá 

demonstrar os relatórios, que esta seja de bom leiaute e navegabilidade, pois será 

nesta ferramenta que o usuário irá tirar suas conclusões de qualidade e resultado final.  

Como os recursos são reduzidos em MPEs, geralmente opta-se por 

ferramentas livres existentes no mercado, e são varias as opções.   

Ao escolher-se uma ferramenta de apresentação de dados, um dos pontos a 

serem examinados é o modo de segurança destes dados. Em uma empresa de 

pequeno porte talvez não seja muito relevante, já em empresas maiores sim.  

3.2.6 VALOR DE INVESTIMENTO 

Os valores investidos se enfatizam em dois pontos, ferramentas a serem 

utilizadas e mão de obra versus tempo de construção. 

A questão de ferramenta para o DW é citada no tópico de definição de 

ferramentas, onde já é explanada a necessidade de um banco de dados, uma 

ferramenta de ETL e ferramenta de visualização de relatório, com possíveis valores de 

mercado de cada ferramenta. Como nesta área existem vários fornecedores, 

geralmente se opta por uma sem custo, mas isto vai depender do valor disponível para 

construção do DW.  

Ferramentas com grande renome tem se destacado na área de construção de 

DW, e geralmente possuem uma versão sem custo, onde suas limitações geralmente 

estão voltadas ao numero de usuário ou tamanho da massa de dados, isso pode ser 

uma vantagem para uma PMEs, onde essa não tem um grande número de usuários e 

tão pouco uma base de dados muito grande. 

A questão de mão de obra versus tempo de construção é o ponto mais 

delicado na conversa entre um analista que irá implementar o DW e o cliente que irá 

usufruir das vantagens do DW. É muito importante lembrar que ferramentas estão 

prontas para utilização, já o DW, deve ser especificado, construído e apresentado. 

O primeiro ponto a ser analisado é o tempo de construção, que já foi 

levantada no cronograma. Após é calculado o valor da mão de obra de especialista em 

BI no mercado. Tendo estes dois valores se calcula o valor de investimento.   

Porém, vale salientar que uma das propostas deste projeto é justamente 

diminuir o custo de mão de obra, e estes podem ser feito como já explanado na 
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introdução, onde se busca o compartilhamento da mão de obra, o valor pode ser 

diluído entre varias fatias ou vários pagadores. Geralmente MPEs não possuem uma 

área de informática própria e utilizam programas de empresas terceiras. Isto cria a 

alternativa nas empresas que fornecem o software, já que estas empresas em sua 

maioria atendem a seguimentos pouco variados, isto é, geralmente uma empresa que 

possui um programa de gestão voltado à área de comércio varejista, possui vários 

clientes nesta linha, onde podem adequar ideias de construção de DW para suprir a 

maioria de seus clientes. 

Esta alternativa não é uma regra, apenas uma saída para reduzir o custo da 

mão de obra na construção de DW. 

3.2.7 MAPEAMENTO DA ORIGEM 

Também não existindo em nenhuma das metodologias apresentadas, o 

mapeamento de origem poderia ser considerado integrante da etapa viabilidade da 

informação, mas tende a uma função altamente técnica, isto por que é necessário um 

grande estudo da base de origem das informações.  

Na viabilidade da informação é possível se obter uma visão geral da situação 

enquanto em mapeamento da origem é preciso uma análise minuciosa de todas as 

fontes de dados.  

Um exemplo que pode ser avaliado é o de um banco relacional, OLTP, onde 

aconselha-se fazer um levantamento de todas as tabelas envolvidas, seus atributos e 

hierarquias. Para saber-se quais são as tabelas, será necessário uma avalição dos 

requisitos e tabelas do banco.  

Neste ponto é necessária uma pessoa com certo conhecimento técnico para 

construir o mapeando. Essa pessoa muitas vezes fará consultas ao banco para avaliar 

a presença de informação desejada.  

3.2.8 MODELAGEM LÓGICA 

Demonstrada pela metodologia Lifecycle (KIMBALL, 2013), como modelagem 

dimensional, é responsável pela elaboração das dimensões e Fatos que irão compor o 

DW, através de agregações das origens eleitas. 

Na metodologia Hefesto (BERNABEU, 2010), a modelagem lógica se divide 

em três, com tipo de modelagem e escolha de esquemas de estrela ou floco de neve 

como primeira etapa, sendo as outras duas nomeadas como Tabelas Fato e Tabelas 

dimensões. 
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A modelam lógica compreende-se na análise de como será compostos o DW. 

No mapeamento já foram identificadas as tabelas de cadastro e movimentação que 

irão dar origem ás dimensões e tabelas Fatos. 

Organização é a palavra chave para descrever melhor esta etapa. Esta 

organização compreende a agregação ou especialização das tabelas de origem, onde 

é utilizada a técnica de desnormalização.  

Uma desnormalização segundo Alcantara (ALCANTARA, 2015), é a 

otimização da estrutura de tabelas para uma melhor desempenho em consultas. 

Outro termo importante a se classificar a cada carga de dados de um 

dimensão ou Fato é a atualização dos dados, isto é, a carga ETL deve classificar-se 

em incremental ou total, sendo incremental a carga somente dos dados novos ou 

modificado, já a total caracteriza-se pela exclusão dos dados anteriores e carga dos 

novos. A total pode ainda ser feita em formato de foto, ou em inglês snapshot, onde 

não se exclui os dados de um período anterior, gerando um histórico geralmente por 

data. 

3.2.9 PROJETO FÍSICO 

Após a modelagem a próxima etapa a ser realizada é a de projeto físico, que 

tem como principal objetivo o desenvolvimento físico do banco de dados, criação das 

tabelas Fato e dimensões que irão armazenar os dados do DW, juntamente com a 

elaboração de padrões de objetos da base de dados e planos iniciais de indexação, 

agregação e particionamento. 

A construção de tabelas fato e dimensões deve seguir o que foi elaborado de 

forma teórica nas etapas de Projeto Conceitual e observando o que se levantou em 

Mapeamento das origens. 

Neste momento é possível ter uma visão de início, meio e fim de toda a 

extração de dados. O início se dá pelo mapeamento dos dados, a origem da 

informação. O meio caracteriza-se pelas ETLs, que serão descritas no capítulo 6.8, e o 

fim é o destino das informações, as tabelas que irão armazenar as informações.  

A criação de um banco de dados, usando a ferramenta escolhida, e outras 

configurações iniciais são as mesmas que qualquer outro projeto que utilize um banco 

de dados. 

Um cuidado a ser aconselhado na criação de tabelas usadas para o 

armazenamento de um DW é a não criação de chaves estrangeiras, somente as 

chaves primárias das tabelas. Este fato é relevante na questão de desempenho do 

banco. 
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Na metodologia Lifecycle (KIMBALL, 2013), a abordagem segue a mesma 

linha de processo no desenvolvimento de projeto físico. 

3.2.10 CONSTRUÇÃO DE ETL 

Na metodologia Lifecycle (KIMBALL, 2013), Kimball cita como muito 

importante a construção das ETLs, porém pouco exemplifica como realizar o processo. 

Em Hefesto (BERNABEU, 2010), apenas há alguns comentários sobre a sua 

importância, mas nenhuma evidência de como realizar essa construção. 

 Ao início de qualquer construção de ETL, tem de se pensar em como será 

controlado sua carga ou propriamente dizendo, sua execução. 

Cada ETL deve possuir uma numeração e nome, portanto deve ser criado um 

cadastro de ETLs. Fica interessante acrescentar mais alguns campos como data de 

criação, nome da origem e destino, para tornar esse cadastro de maior utilidade no 

futuro. Não há necessidade de se criar um programa para cadastrar estas ETLs, basta 

fazer um cadastro direto na tabela que será criada para armazenar estes dados.  

A tabela que será criada para armazenar o cadastro de ETL seguirá o modelo 

da figura 11.  

 

Figura 11 - Cadastro de ETL 

 

Está tabela pode ser armazenada dentro do próprio DW, assim como as 

outras tabelas de controle criadas, pois como o numero de dimensões e fatos que 

serão criadas é relativamente pequeno, e não há necessidade da criação de uma nova 

base. 

Outra tabela de controle que deve ser criada e a tabela de controle de carga, 

que irá armazenar a informação das execuções de cada ETL, esta tabela é 

sumamente importante para saber-se quando uma ETL foi executada e se obteve 

sucesso ou não. Para controle destas informações a tabela conterá um numero de 

identificação de numeração automática, data inicial, data final, um campo de status 

para sucesso ou alerta, e um campo de observação, para alguma anotação, e o 

numero da ETL. A tabela seguira o modelo da figura 12.  
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Figura 12 - Tabela de Controle 

 

A terceira tabela, e ultima a ser criada para controle das ETLs, é a tabelas de 

erros. Esta tabela deve armazenar os eventuais erros que acontecem quando a carga 

de uma ETL termina com status de alerta. Os campos que compõe a tabela são o 

numero de identificação de numeração automática, data de ocorrência do erro, 

mensagem de erro e numero da ETL. 

 

 

Figura 13 - Tabela de Erro 

 

Quanto à implementação ou inserção de dados nas tabelas de controle, 

ocorre de forma manual ou implementação de aplicativo de cadastro em uma e 

automática nas outras duas. Ou seja, na primeira tabela, a de cadastro de ETLs, será 

como já mencionado, apenas um cadastro. As outras duas tabelas, de controle e de 

erros, o próprio sistema de carga se encarregara de gravar os dados. Cada vez que 

uma ETL for acionada registrará uma linha de informação de início de carga e ao seu 

termino registrará o status de sucesso ou alerta. Se algum erro ocorrer durante a 

carga da ETL, este será gravado na tabela de erros.  

Concluído a forma de controle de execução das ETLs, basta criar as seleções 

de dados das origens e fluxo para as tabelas de destino, as tabelas dimensões e Fato, 

obedecendo a modelagem descrita na modelagem logica. 
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3.2.11 CONSTRUÇÃO DE RELATÓRIOS 

Parte importante na construção de um projeto BI é a construção dos 

relatórios. Curiosamente nenhum dos métodos analisados toma parte desta 

importância. 

A grande verdade é que um usuário avalia os resultados de um projeto BI 

através dos relatórios e gráficos apresentados, logicamente o ser humano é atraído 

pelas cores e resultados, não querendo ter muita interação com a parte maçante de 

construção de DW.   

Então está ai a oportunidade de demonstrar a qualidade do projeto. Com toda 

certeza a relação de dados apresentada é de suma importância, mas não é o primeiro 

a ser analisada pelo usuário, a primeira impressão é realizada pelo leiaute de 

apresentação do relatório.  

A definição de ferramentas para o projeto deve ser levada em conta neste 

item. Afinal a qualidade a ferramenta escolhida vai influenciar na qualidade desde 

termo. 

A utilização de gráficos para demonstração de informação também é 

aconselhável na realização dos relatórios.  

3.2.12 ENTREGA E TREINAMENTO 

Presente na metodologia Lifecycle (KIMBALL, 2013), com a nomenclatura de 

implantação, funções de treinamento ao usuário e suporte, esta etapa e indispensável. 

Muitas vezes é cometido um serio erro no momento da entrega, e esse erro é 

ligado ao treinamento. O simples ato de entrega não é o suficiente, é sumamente 

importante e necessário o treinamento do futuro usuário. 

Um usuário sem o conhecimento da ferramenta de display da informação não 

saberá utiliza-la e obter o máximo de seus recursos. Outro ponto a ser levantado do 

treinamento deve ser o conhecimento da informação, o usuário deve ter completa 

noção de oque cada informação presente no relatório representa. 

Outro fato relevante a entrega, é a segurança que será imposta sobre as 

ferramentas de BI. Em uma empresa com grande porte a segurança é levada com 

grande consideração, e esta deve ser avaliada junto com a escolha da ferramenta. Já 

em empresas de menor porte a segurança de dados não possui grande relevância, 

pois as ferramentas geralmente será utilizada pelo próprio setor administrativo da 

empresa. 
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3.2.13 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO 

Quanto a manutenção e expansão é possível tomar a metodologia Lifecycle 

(KIMBALL, 2013) como exemplo.  

Na manutenção trata-se de acompanhamento das cargas, sempre é possível 

a ocorrência de erros dos mais variados possíveis. O procedimento pode ser 

agendado para ocorrer automaticamente, porém precisará de observações diárias de 

logs de status.    

Caso ocorra alguma falta de carga, as ETLs devem estar preparadas para 

uma eventual carga incremental a partir da ultima data de carga com sucesso. 

A manutenção deve prover de processo simples, onde não haja necessidade 

de uma pessoa com alto conhecimento em BI, possa operar. 

Já expansão do projeto, tende a uma elaboração mais criteriosa, onde devem 

ser seguidos novamente todos os passos do ciclo. O ponto importante deste a ser 

lembrado é a já existência de dimensões criadas que devem ser reutilizadas ou 

expandidas, e tendem a acelerar a criação de novo projeto. 

3.2.14 VALIDACÃO DE PROPOSTA 

Para ter-se avaliação se esta metodologia tem adesão ao objetivo inicial para 

implantação de BI/DW, alguns critérios devem ser observados, não sendo esses 

critérios considerados regras, mas sim maneira de adequação melhor a metodologia. 

 Um dos principais fatores a ser levado em conta é o custo de implantação, 

que nesta metodologia tem como objetivo o menor custo possível, através de 

ferramentas e de mão de obra. 

Outro ponto a ser analisado é a economia de tempo, tanto na aprovação de 

requisitos, com a viabilidade da informação, que deve já identificar o que pode ser 

feito. Quanto ao mapeamento de origens que identifica o trabalho a ser exercido, a 

medida que menor o numero de origens mais rápido o entendimento e construção do 

DW. 

Pontos relevantes existentes em outras metodologias, esta a construção de 

ETLs, com uma ideia de boas praticas, e treinamento que busca o melhor 

entendimento do usuário cliente. 

Por último a construção dos relatórios com a máxima de usabilidade para o 

usuário / cliente deve ser considerado como objetivo da metodologia, e para este fato 

a melhor maneira é a construção com a presença do usuário chave. 
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3.2.15 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em sua totalidade a metodologia proposta segue duas outras já renomadas, 

sendo a metodologia de Kimball mais aderente às etapas propostas. Com o acréscimo 

de novas etapas mais descritivas e com intuito de minimizar os problemas que 

poderiam ocorrer em momentos de levantamento de dados e entrega e apresentação 

de dados. 

Uma mudança importante que deve ser observada é o sequenciamento das 

funções, isto se deve a diminuição de mão de obra, onde apenas uma pessoa com os 

conhecimentos de BI poderia aplicar o projeto, diminuindo os custos. Crucial a 

realidade de empresas com baixo valor de investimento, as MPEs. 

3.3 MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA 

Como já mencionado no item 3.2.5, Definição de Ferramentas, os materiais 

utilizados consistem em um banco de dados, para armazenar o DW, uma ferramenta 

de ETL, para efetuar a transição das origens até o DW, e por ultimo uma ferramenta 

em que o usuário possa ver os relatórios. 
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4 ESTUDO DE CASO  

4.1 PRÉ-PROJETO 

Justificativa 

Através de conversas com o cliente em questão, uma empresa de comercio 

varejista na área de materiais esportivos, foi discutida sobre quais seriam as 

informações pertinentes ao gerenciamento da empresa, sendo levantados os pontos 

mais relevantes à empresa.  

Vários pontos foram levantados como venda, compra, clientes, vendedores, 

porém como se trata de um estudo de caso, e a ideia inicial é prover o 

desenvolvimento de metodologia de construção de DW proposta, apenas uma 

pequena área da empresa poderia ser abrangida. Sendo atualmente o foco desejado 

da implantação de DW a área de vendas e construção de perfil de clientes, relatando a 

assiduidade dos mesmos. 

Desta forma a empresa deseja conhecer mais o seu cliente e tomar decisões 

de marketing voltadas a esse cliente. 

Usuário Chave 

O numero de funcionários da empresa é pequeno, atualmente 12 funcionários 

e se tratando de uma MPE. Com isso o usuário chave foi identificado como o próprio 

gerente da empresa.  

4.2 ANÁLISE DE REQUISITOS 

A análise de requisitos baseou-se na justificativa do projeto, onde o principal 

objetivo foi o conhecimento do cliente. 

Partindo deste ponto, algumas regras foram elaboradas para que fossem 

implantadas no relatório. 

 

1. O período de histórico do relatório deve ser o máximo possível, para 

conseguir identificar clientes da empresa que deixaram de frequentar 

a empresa. 

 

2. Deseja-se que o relatório final contenha o valor e item de venda de 

venda para cada cliente, por empresa, por dia. Onde seja possível 

agrupar a venda por vendedor, grupo de mercadoria, mês ou ano, 

cliente e mercadoria.  
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3. Deseja-se saber o que um cliente queria quando veio a loja comprar e 

não encontrou o que desejava. 

 

4. Deseja-se ter uma identificação de quanto tempo um cliente não 

compra na loja, dividido em quatro categorias, um mês, três meses, 

seis meses, ou mais de um ano. 

 

5. Deseja-se saber no mesmo relatório quanto o cliente está devendo na 

empresa. 

 

Concluindo a etapa de requisitos, não foi feita a avalição dos detalhes nos 

requisitos, como aniversário do cliente, por exemplo, apenas foram levantados os 

desejos do cliente, e o que ele define como importante para sua empresa, detalhes 

mais pontuais de informações são explanados no mapeamento de origem. 

4.3 VIABILIDADE DA INFORMAÇÃO 

Através de estudos realizados na base de dados do sistema algumas decisões 

foram tomadas em relação a cada requisito:  

 

1. Período histórico 

O período histórico que contempla o DW é a partir de 2013, isto por o sistema 

atual da empresa ter sido implantado a partir de setembro de 2012, tendo o ano de 

2012 uma base pouco confiável de dados. 

Outro fato relevante ao histórico do DW é quanto tempo, ou melhor, quantos 

anos serão mantidos no DW, e em conversa com o usuário chave chegou-se a 

conclusão que um período de três anos seria o suficiente para consulta. 

 

2.  Campos do relatório e granularidade  

Em uma primeira avaliação as informações para cada empresa sobre o cliente, 

produto, grupo de produto, vendedor, movimentação de venda e recebimento, estão 

presentes na base do software da empresa, e estas informações estarão no relatório. 

Porém somente em uma avaliação juntamente com o usuário será feita uma escolha 

mais criteriosa sobre os atributos de cada uma das entidades listadas. 

 

3. Produto não encontrado 

A informação sobre o cliente que não encontrou o produto que desejava e 

acabou não comprando nada, não existe no software atual da empresa. Uma 
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discussão foi feita sobre a possível elaboração de modulo no software para controlar 

esse processo, mas o custo de implantação e dificuldade de organizar a loja de modo 

com que essa informação fosse captada inviabilizou esse requisito, de modo que esta 

regra não foi feita. 

 

4. Assiduidade 

Essa divisão em categorias de assiduidade será feita com base na data atual 

e a ultima data de compra do cliente, classificando a diferença nos critérios do 

requisito. 

5. Pendências do Cliente 

Com base nas informações de recebimento de cada cliente será feita a 

agregação dos valores devedores de cada cliente. Porém não será possível a 

visualização destes valores em um mesmo relatório de venda por itens, por haver um 

conflito de granularidade entre o valor devedor o os itens, onde não é possível listar os 

itens ao mesmo temo que o valor devedor.  

4.4 CRONOGRAMA 

O cronograma elaborado para o projeto, figura 14, foi baseado no Gráfico de 

Gantt, como sugerido na proposta, e tem sua data inicial em 03/08/2015 e final em 

30/01/2016, totalizando 180 dias de projeto de caso de uso. 

 

Figura 14 - Cronograma do Estudo de Caso 
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4.5 DEFINIÇÃO DE FERRAMENTAS 

4.5.1 BANCO DE DADOS PARA DW 

O banco de dados utilizado para armazenagem de dados do DW é o MySQL, 

um dos sistemas de gerenciamento de banco de dados mais populares na área. 

Possui grande otimização, rapidez e robustez em aplicações utilizadas tanto na Web 

como em aplicações locais. 

Segundo o site de Manual de Referencias da MySQL (MYSQL, 2015), o 

software MySQL é de licença dupla, ou seja, os usuários podem optar por usar o 

software MySQL como um produto grátis sob os termos Software Livre, ou pode 

comprar uma licença comercial padrão da MySQL AB. 

Outro fato interessante sobre o MySQL e que ajuda na popularidade do 

software, é sua disponibilidade para praticamente qualquer sistema operacional, tendo 

uso pratico para  os principais sistemas operacionais Windows, Linus, Mac. O MySQL 

utiliza a linguagem de consulta estruturada, ou inglês Structured Query Language 

(SQL), e é um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD).  

Segundo o site de Manual Referencias da MySQL(MYSQL, 2015 ), o software 

foi criado em 1980 na Suécia, por David Axmark, Allan Larsson e o finlandês Michael 

Widenius. Hoje a revista eletrônica Tech Tudo (PISA, 2015), informa que o software  

MySQL foi adquirido pela empresa Sun Microsystems em 2008, que por sua vez foi 

adquirida pela empresa Oracle em 2010, onde a Oracle junto com outros softwares 

pertencentes a Sum, adquiriu o MySQL. A Oracle disponibiliza uma versão grátis do 

software em seu site. 

Ao falar-se de MySQL é necessário comentar sobre o WorKbench, ferramenta 

visual unificada para arquitetos de banco de dados, ela fornece modelagem de dados, 

desenvolvimento de SQL e ferramentas de administração abrangentes para a 

configuração do servidor, administração de usuários, backup e muito mais. A 

ferramenta também esta disponível no site da Oracle. 

4.5.2 FERRAMENTA DE ETL 

Para extração de dados será utilizada a ferramenta Pentaho Data Integration 

(PDI) que é uma ferramenta de ETL focada na extração, transformação e carga de 

dados, porém também pode ser utilizada para demais fins, cita RODÁN (2010) a 

migração entre aplicações ou bases de dados, exportação de dados de um banco de 

dados para arquivos e limpeza de dados, como algumas das diferentes aplicabilidades 

do PDI.  
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O PDI, figura 15, é uma ferramenta fornecida gratuitamente pela comunidade 

Pentaho e suas características são a interface gráfica e intuitiva, ambiente de criação 

drag-and-drop e diversos recursos de ETL (RODÁN, 2010). 

 

 

Figura 15 - PDI 

Fonte: PENTAHO, 2015 

Também conhecido como Kettle, o PDI segundo a própria Pentaho 

(PENTAHO, 2015), foi desenvolvido em Java e é baseado em métodos, que 

corresponde a uma divisão de etapas em camada física, camada de negócios e 

camada de visualização. Outro diferencial da ferramenta é o processo de ETL, que 

leva uma ligeira variação, passando a ser ETTL, sendo extração, transporte, 

transformação e carga, ficando a etapa de transporte como um aditivo. 

 Segundo a Pentaho (PENTAHO, 2015), o PDI é um produto de código 

aberto, e se consagra como o mais popular do seguimento, tendo como vantagens a 

possibilidade de suporte a vários formatos de entrada e saída. Outra vantagem é o 

vasto numero de fonte de dados e bases de dados disponíveis compatíveis, onde 

podemos citar como exemplo o Oracle, MySQL, MS SQL Server, IBM DB2, 

PostgreSQL, Sybase, Firebird e outros. 

Outra característica do PDI interessante é sua forma de realização das 

tarefas, se dividindo em duas formas de execução com jobs ou transformações. 

As transformações tem o objetivo o transporte de dados executando alguma 

alteração se necessário. Onde a origem e destino podem ser dos mais variados tipos 

como arquivos, base de dados, planilhas e outros.   

Os jobs se encarregam das rotinas, se tornando um recurso bem útil em 

realização de tarefas continuas. Mas o uso mais comum da ferramenta PDI é feito na 
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combinação destes recursos, onde as transformações fazem o transporte de dados e 

os jobs realizando o agendamento de execução destes transportes. 

4.5.3 FERRAMENTA DE ANÁLISE 

A ferramenta Pentaho Business Analytics (PENTAHO, 2015), se caracteriza 

como a ferramenta de utilização de amostragem de dados, ou em termos técnicos 

Front End.  

Segundo a Pentaho (PENTAHO, 2015), a ferramenta é divertida, fácil de usar 

e de ambiente de design baseado na web onde pode-se analisar os dados, criar 

relatórios interativos, relatórios com painéis e construir dashboards integrados para 

compartilhar soluções de inteligência de negócios com outras pessoas na sua 

organização e na internet.  

 
Figura 16 - Pentaho Business Analytics 

Fonte: PENTAHO, 2015 

Além de suas características de projeto, o Pentaho Business Analytics 

oferece uma ampla variedade de recursos de administração do sistema para a 

configuração dos Business Analytics (BA) Server, manutenção das licenças Pentaho, 

a criação de segurança, gerenciamento de relatório de agendamento, e adequando o 

desempenho do sistema para atender às suas necessidades. 

Ainda segundo a Pentaho (PENTAHO, 2015), o usuário de BA não requer 

nenhuma habilidade especial ou conhecimento para usar seu ambiente de design. No 

entanto, para usar seus recursos de administração do sistema, você deve saber onde 

os dados estão armazenados e como acessá-los, bem como detalhes sobre a 

configuração do sistema e provedores de segurança. 
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4.6 VALOR DE INVESTIMENTO 

Segundo o endereço eletrônico do SINE, Sistema Nacional de Emprego, 

(SINE-PR, 2015), o salário mensal de um analista pleno de BI é de aproximadamente 

R$ 4.000,00 ou US$ 1.000,00, isto sem considerando os encargos trabalhistas. 

As ferramentas que serão utilizas no projeto já estão citadas em definições de 

ferramentas, porém é interessante citar que as ferramentas Pentaho Business 

Analytics e Pentaho Data Integration possuem versões pagas e versões grátis, sendo 

está ultima à ser utilizada neste projeto.  

Sendo assim estas, as ferramentas, não terão custo à implantação do projeto. 

Considerando então somente os custos de mão de obra, o cálculo a ser 

realizado, é claro, não sendo um cálculo preciso e sim uma estimativa, é o valor do 

consultor multiplicado pelo tempo de projeto, que de acordo com o item 4.4 

Cronograma, tem sua data inicial em 03/08/2015 e final em 30/01/2016, totalizando 

180 dias, ou 6 meses. 

Portanto o custo aproximado do projeto seria em torno de R$ 24.000,00, 

considerando o salário do consultor multiplicado pelos seis meses de projeto. 

Este valor, desde o inicio do projeto foi tratado como um valor a ser dividido 

entre os clientes da empresa que gere o software, ou seja, já na justificativa do projeto, 

1.2, é esboçada a ideia de vários pagadores de uma mesma implantação, sendo desta 

forma o valor diluído a fatias aceitáveis para MPEs.   

4.7 MAPEAMENTO DA ORIGEM 

O mapeamento das origens se dá pelos requisitos levantados na análise, que 

passaram pela validação de viabilidade das informações. 

Ao realizarem-se tais etapas, três requisitos se referem às informações de 

relevância para o mapeamento de origem. A primeira “Campos do relatório e 

granularidade” foi levantada as informações quanto empresa, cliente, produto, grupo 

de produto, vendedor, e venda. A segunda foi levantada a questão de assiduidade do 

cliente, que pode ser encontrada na movimentação de venda, presente também no 

primeiro requisito. Por fim a terceira, e última, a informação quanto a recebimento de 

cada cliente foi solicitada, que implica em contas a receber. 

A figura 17 demostra como se organiza atualmente as estruturas que se 

tornam relevante para a construção do DW para futuros relatórios.  
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Figura 17 - Estrutura Tabelas de Origem 

As tabelas de DEPARTAMENTO, GRUPO e SUBGRUPO juntamente com a 

tabela de ITENS irão suprir as necessidades referentes no primeiro requisito de grupo 

e produto. Quanto a Cliente serão as tabelas com nomes PF (Pessoa Física) e PJ 

(Pessoa Jurídica) que irão suprir. EMPRESA e VENDEDOR têm tabelas únicas no 

banco, e podem ser definidas desta maneira. A movimentação de Venda é composta 

pelas estruturas de VENDA e ITENSVENDA, onde estas tem relação com as outras 

tabelas a fim de trazer valores de tabelas satélites.  As tabelas restantes, CRECEBER, 

CRPARCIAL e CRCOBRANCA são responsáveis por trazer os dados de recebimento 

de venda, o terceiro ponto a ser comprido no levantamento de requisitos de 

mapeamento de origens. 

Uma função que também é desempenhada no mapeamento da origem é a 

identificação dos atributos necessários. Uma tabela possui inúmeros campos que 

dizem respeito a informações relevantes somente ao sistema e outros relevantes ao 

usuário, então neste ponto, são elencados os campos ou atributos que serão 

carregados para o DW. 

Para melhor detalhamento do mapeamento da origem, as tabelas e seus 

respectivos campos foram descrito no anexo I. 

4.8 MODELAGEM LÓGICA 

Na modelagem lógica é elaborada a transformação de tabelas de um banco 

de dados relacional em dimensões e fatos. Otimizando a estrutura de tabelas para um 

melhor desempenho em consultas, uma aplicação de normalização reversa, ou 

desnormalização é feita. 

No anexo II, foram detalhadas de forma mais criteriosa a elaboração das 

dimensões e de outras tabelas que foram criadas na modelagem lógica. 
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4.9 PROJETO FÍSICO 

O projeto físico tente a executar aquilo que foi desenhado na modelagem 

lógica, todas as dimensões, fatos e tabelas de área de transição (stage área) devem 

ser construídos.  

Em casos de grandes massas de dados costumasse separar as tabelas fato e 

dimensão das tabelas de área de transição, porém neste caso, os valores de dados 

serão pequenos devido a massa de dados. Com isso apenas um banco de dados será 

criado. 

Neste momento não é necessário seguir uma ordem para a criação das 

estruturas, pois não existem chaves estrangeiras que obriga o relacionamento. Porém 

por boas praticas é primeiramente criadas as dimensões ou áreas de transição e 

depois as fatos. 

Para um entendimento maior, será seguido a mesma ordem do levantamento 

de modelagem lógica, onde será exemplificado o código de criação de uma dimensão, 

uma tabela de área de transição e uma fato. 

A primeira dimensão a ser criada será a dimensão de produto, possuirá o 

nome DPRODUTO e o código de criação da dimensão esta no figura 18. 

 

 

Figura 18 - Código SQL dimensão DPRODUTO 
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  As outras dimensões a serem criadas serão dimensões de Empresa 

(DEMPRESA), Vendedor (DVENDEDOR), Cliente (DCLIENTE) e Data (DDATA), todas 

seguiram o mesmo modelo de SQL respeitando as especificações de cada, já 

elaborados na modelagem lógica. 

A próxima estrutura a ser criada será a de uma tabela de área de transição, 

ou stage área, novamente seguindo as especificações da modelagem logica. A tabela 

de vendas receberá o nome de TBVENDA. O código de criação da tabela esta na 

figura 19.    

 

 

 

Figura 19 - Código SQL tabela TBVENDA 

 

 

Outra estrutura de área de transição a ser criada é a tabela de Contas a 

Receber e receberá o nome de TBCONTA_RECEBER.  

As fatos são as duas estruturas restantes, sendo a fato de venda, ou 

FVENDA, aquela que será apresentado o código de criação na figura 20, sempre 

levando em consideração a modelagem logica. 
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Figura 20 - Código SQL fato FVENDA 

A última estrutura restante será a fato de contas a receber, seguindo a 

modelagem lógica ela receberá o nome de FRECEBER, onde já estão descritos todos 

os seus campos. 

 

4.10 CONSTRUÇÃO DE ETL 

 

Na construção de ETLs, como a metodologia criada diz, é muito importante o 

controle das cargas e sua execução. Para isto foram criadas três estruturas como 

base de dados para controle.  

A primeira estrutura denomina-se ETL, para armazenar as informações 

relevantes a ETL, como é um projeto pequeno, será alimentada manualmente. A 

segunda estrutura tem o nome de Controle, que guarda o tempo de execução de cada 

carga de ETL. E a terceira estrutura é ERRO, esta será alimentada com os dados do 

erro de carga, se este eventualmente acontecer. 

A carga de todas as ETLs foi desenvolvida na ferramenta Pentaho Data 

Integration (PDI). Esta foi desenvolvida em três camadas, uma responsável pelo 

agendamento e início de cada carga, uma intermediaria que registra o início e fim de 

cada carga de uma tabela, dimensão ou fato, e a terceira ou final, onde são 

propriamente efetivadas a extração, transformação e carga dos dados, ainda nesta 

última são controlados os possíveis erros que possam acontecer.    

A ilustração da figura 21 traz o entendimento gráfico do modelo criado com 

três camadas. 
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Figura 21 - Sequencia de Execução 

 

Cada camada é composta por vários objetos presentes na ferramenta PDI. a 

camada de agendamento possui os objetos “Start” de inicialização de processo, 

“Traformation” que faz a chamada da camada intermediária para controle das ETLs, 

onde cada objeto Traformation chama uma ETL. Por este motivo é necessário vários 

objetos deste tipo para chamar todas as ETLs, e estes devem estar em ordem de 

processamento de acordo com a modelagem lógica. Finaliza-se tudo com o objeto. 

“Success” simbolizando o sucesso da operação. A figura 22 demostra a camada de 

agendamento de processo. 

 

 

Figura 22 – Camada de Agendamento 

 

A camada de controle de ETL tem o objetivo de identificar o inicio e final de 

cada carga, além de chamar a execução da camada de Extração, Transformação e 
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Carga. Para efetuar o controle foi utilizado o objeto “Execute SQL script” no inicio e 

final do processo, este possui a chamada de uma store procedure que registra o exato 

momento do inicio e depois o fim da carga. Entre os dois objetos que registram o fim e 

inicio esta o “Transformatio Executor”, este chama o processo de extração, 

transformação e carga. Existe uma camada de controle para cada dimensão, tabela ou 

fato. A figura 23 representa a camada de controle. 

 

Figura 23 - Camada de Controle 

 

 A camada de extração, transformação e carga é a mais complexa, seu inicio 

se da com o uso do objeto “Table Input”, responsável pela extração dos dados na 

origem, e adequação de alguns. Logo após o objeto “Select Values” aplica um 

tratamento dos dados e nomenclatura das colunas de seleção, passando os dados 

para o objeto “Table Output” que irá gravar os dados selecionados no destino, sendo 

este mesmo uma tabela, dimensão ou fato.  

Como este processo pode ocasionar erros, os objetos “Select Values” e 

“Table Output” são ligados através de ligação de erro ao objeto “Dummy” que nada 

faz, e serve apenas como etapa intermediaria para o objeto “Script” que possui um 

código para nivelar os campos de origem, isto é, juntar os valores de erro em uma 

linha apenas. O objeto “Get System Info” serve para pegar alguns dados de sistema 

como data e hora de erro, e por fim um objeto “Execute SQL script” insere os dados de 

erro na tabela de erros. A figura 24 demostra o fluxo da carga de dados. 

 

Figura 24 - Camada de Extração, Transformação e Carga 
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O único processo que se diferencia é o da dimensão de tempo, este tem 

apenas uma chamada a uma procedure que a partir da data de sistema alimenta a 

dimensão de tempo com datas anteriores e posteriores a data atual. Uma pratica 

comum é utilizar um período de três anos anteriores e três anos posteriores a data 

atual, e é aquele utilizado nesta ETL. 

Apesar de esta ETL ser diferente, ela ainda apresentará as duas camadas 

iniciais, de chamada e controle, se diferenciando apenas em sua última parte, sendo 

que esta última apresenta um objeto “Call DB Procedure” que faz a chamada da 

procedure que alimenta a dimensão Data. A figura 25 demonstra o fluxo desta carga. 

 

 

Figura 25 – Chamada da carga dimensão Data 

 

O processo demonstrado das camadas Controle e Extração, Transformação e 

Carga, deve ser repetido para cada uma das tabelas dimensões ou fato que fazem 

para do mapeamento logico. Apenas a camada de agendamento é comum para todas 

as cargas, levando em conta que deve ser inserido um objeto de chamada para cada 

carga. 

4.11 CONSTRUÇÃO DE RELATÓRIOS 

A definição de quais relatórios serão construídos já se deu em parte na 

análise de requisitos, pois foi onde o futuro usuário levantou os seus desejos de 

relatórios. Porém esta análise é parcial porque em análise de requisitos ainda não se 

tem o completo esboço de quais requisitos podem ser realizados. 

No decorrer de outras etapas, viabilidade da informação, definição de 

ferramentas e etapas de modelagem logica e física se observam os principais pontos 

onde a investida na construção de relatórios é possível. Com a visão mais apurada da 
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massa de dados, a criação dos relatórios foi dividida em duas áreas principais, venda 

e recebimento. 

Na área de venda, os relatórios foram divididos em quatro painéis de 

apresentação e um pivot de navegação. 

O Painel de Venda, figura 26, demostra graficamente quatro visões de efetivo 

de vende, possuindo estas visões dois filtros, um por ano de exercício e outro por 

empresa. No primeiro gráfico é demostrado o faturamento bruto do ano atual e dos 

anteriores, filtrado por empresa, o segundo gráfico, este em modo de pizza, demonstra 

a divisão de faturamento entre as empresas dentro do ano filtrado, o gráfico de 

vendedores traz a venda acumulada anual de cada vendedor de cada empresa e ano 

filtrado, e o último, gráfico mensal traz a evolução de cada empresa dentro de um 

determinado ano.   

  

  

 

Figura 26 - Painel de Venda 

 

O Painel de Produtos, figura 27, a exemplo do Painel de Vendas, também 

possui dois filtros, um com ano de exercício e outro com empresa. Neste, são 

demonstrados de modo gráfico os dez itens mais vendidos, ou Top 10, em relação a 

quantidade e valor de venda, e para melhor análise de venda essa representatividade 

é aplicada a produto, seu subgrupo e seu grupo.     

Com este gráfico tense a intensão de identificar os itens com maior giro 

dentro da empresa. 
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Figura 27 - Painel de Produtos 

O terceiro painel, Painel de Clientes, figura 28, não apresenta gráficos, em 

vez disto, uma tabela que permite navegabilidade com os filtros de mês, onde o mês 

“00” significa o acumulado anual, filtro de ano e filtro de empresa.  

Além dos filtros o painel apresenta três colunas, nome do cliente, última 

compra na empresa, e acumulado de venda, por ano e por mês, dependendo do filtro 

de mês. A tabela ainda dispõe da possibilidade de ordenação de valores e nome de 

cliente. E por fim um campo com nome Search, de procura para identificar algum 

cliente que se deseje. Neste painel foi alterado em parte um requisito, que trazia a 

classificação da frequência do cliente, em lugar de uma classificação, foi informado o 

período da ultima compra do cliente.  

 

 

Figura 28 - Painel de Clientes 
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O quarto Painel de Forma de Pagamento, figura 29, representa as formas de 

venda dentro da empresa, possuindo três filtros, sendo ano e empresa para o gráfico 

pizza e de barras, e o terceiro filtro somente para o gráfico de barras que representa a 

evolução mensal das formas de pagamento. 

É muito importante salientar que as formas de pagamento influenciam em 

próximos painéis, pois nos painéis de recebimento, são apresentadas as várias formas 

de pagamento, menos a forma á vista, que não possui um intuito de cantas a receber. 

 

 

 

Figura 29 - Painel de Forma de Pagamento 

 

Como última análise da área de vendas, foi construído o Pivot de Venda, 

figura 30, este pivot é responsável pela analise de forma detalhada ou agregada da 

massa de dados. Além das métricas de Quantidade, Valor de Desconto e Valor Total, 

o pivot possui as dimensões de Cliente, Empresa, Vendedor, Data e Produto que pode 

ser incluídas ou arrastadas para a área de análise, onde os dados se arranjam da 

forma que o usuário deseja ter a informação.  

Esta análise é extremamente maleável, porém necessita de um pouco mais 

de conhecimento do usuário.  

Uma visão que não seja representada em um dos painéis pode ser 

representada na configuração do pivot. 
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Figura 30 - Pivot de Venda 

Na área de recebimento, os relatórios foram divididos em dois painéis de 

apresentação e um pivot de navegação. 

O Painel de Recebimento, figura 31, possui quatro gráficos, o primeiro 

representa as parcelas, ou contas a receber e as contas já recebidas ou recebido, que 

se dispõe anualmente, contendo o ano atual e os anos anteriores, o segundo gráfico 

representa as contas a receber dentro de cada empresa, o terceiro mostra também de 

forma anual os saldo pendentes em relação a contas a receber em protesto. O quarto 

e último gráfico representa  as contas a receber mensalmente dentro de cada ano e 

empresa.  

Os filtros deste relatório são ano e empresa, que atuam sobre todos os 

gráficos que a função se torne relevantes. 

Os gráficos de Parcelas a Receber X Recebido e a versão deste 

mensalmente, apresentam duas colunas, de parcelas com todas as parcelas criadas 

em vendas a prazo, dentro do período analisado, exceto as contas em protesto, e 

outras colunas com todas as parcelas já quitadas.  

O gráfico A Receber apresenta em forma de pizza as contas a receber dentro 

de cada empresa, exceto os saldos em protesto. E por fim, Saldos em Protesto traz os 

valores protestados em SPC ou Serasa para cada empresa e por ano.   
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Figura 31 – Painel de Recebimento 

 

O segundo painel, Painel de Recebimento por Cliente, figura 32, não 

apresenta gráficos, em vez disto, uma tabela que permite navegabilidade com os filtros 

de ano e de empresa. Além dos filtros o painel apresenta três colunas, nome do 

cliente, total de parcelas independente se paga ou não e total recebido. A tabela ainda 

dispõe da possibilidade de ordenação de valores e nome de cliente. E por fim um 

campo com nome Search, de procura para identificar algum cliente que se deseje.  

 

 

Figura 32 - Painel de Recebimento por Cliente 

 



80 
 

Como última análise da área de recebimento, foi construído o Pivot de 

Recebimento, figura 33, este pivot é responsável pela analise de forma detalhada ou 

agregada da massa de dados.  

Além das métricas de Parcelas, Recebido, A Receber, Desconto, Juros, o 

pivot possui as dimensões de Cliente, Empresa, Vendedor, Parcela, Ano e Mês de 

Emissão, Pagamento w Vencimento que podem ser incluídas ou arrastadas para a 

área de análise, onde os dados se arranjam da forma que o usuário deseja ter a 

informação.  

Esta análise é extremamente maleável, porém necessita de um pouco mais 

de conhecimento do usuário.  

Uma visão que não seja representada em um dos painéis pode ser 

representada na configuração do pivot. 

 

 

Figura 33 - Pivot de Recebimento 
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Ao todo foram confeccionados oito relatórios, sendo dois destes pivots que 

podem ser configurados, e outros seis que em forma gráfica e de tabela apresentam 

os dados que foram requisitados pelo cliente. 

É muito importante dizer que mais painéis podem ser criados a partir da base 

DW que foi criada.  

4.12 ENTREGA E TREINAMENTO 

A entrega é baseada na implantação e instalação em ambiente de produção 

as ferramentas utilizadas na construção do DW e ferramentas de amostragem de 

informações, ferramentas estas já descritas na Definição de ferramentas. Um ponto 

importante é que a maquina onde forem instaladas as ferramentas, tem de ter acesso 

as informações da base de dados do sistema. 

O treinamento é de suma importância, e o usuário tem de ter completo 

entendimento dos relatórios que forem criados. Cada relatório deve ser explicado com 

suas funcionalidades e representatividade dos dados apresentados. Um 

acompanhamento dos primeiros estágios de uso da ferramenta deve ser feito. 

O usuário deve ter total interação de todos os dados referentes aos relatórios, 

cálculos, filtros e regras que possam existir. Sem esse treinamento o usuário pode não 

ter boa imagem das ferramentas e acabar não gostando de usar o BI. 

A parte de segurança deve ser implantada, para que somente os usuários 

possa ter acesso ao relatório, e que seu acesso seja somente de leitura, somente o 

administrador do site pode alterar algum relatório. 

 

4.13 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO 

A manutenção começa pelo agendamento de carga para a periodicidade 

escolhida, no caso diário. Dentro do servidor onde foram instaladas as ferramentas de 

extração de dados é feita a configuração da execução periódica da ferramenta. 

Quanto a possibilidade de erros, pode ser feita com a verificação dos logs  de 

erros, caso o usuário detecte alguma diferença, quanto ao reprocessamento, neste 

caso, foram todas cargas totais, ou seja, apaga-se todos os dados e recarrega. Isto 

proporciona a correção de algum dado errado que venha da origem. 

O erro crítico que pode acontecer, é a falta de carga de dados, que o próprio 

usuário poderá identificar, e contatar o administrador do sistema.  

Quanto à expansão dos dados, é prevista pela própria metodologia, onde o 

ciclo se renova, e sendo executado novamente proporcionara a expansão do DW e 

novos relatórios. 
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4.14 VALIDACÃO DE PROPOSTA 

Para comprovar a validação da proposta devesse avaliar os critérios 

elencados em materiais e métodos. 

O primeiro deles foi o custo de implantação, este foi estressado ao máximo, 

onde o custa das ferramentas foi levado ao valor zero, e o custo de mão de obra tem 

como objetivo uma diluição de valores, entre várias empresas que desejarem a 

implantação, e obedecerem aos padrões de implantação. 

Como outro critério, o de tempo de implantação, já no início os requisitos que 

não seriam possíveis a sua implementação foram descartados, e com o mapeamento 

de origem, teve-se a visão real da origem dos dados, tornando fácil e rápida a 

implantação. 

Apesar de pontos relevantes foram utilizados as boas praticas de construção 

de ETL e aplicado treinamento periódico aos usuários. 

Por ultimo toda a confecção dos relatórios foi desenvolvida com presença e 

aprovação do usuário chave. 

 

4.15 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dentro do estudo de caso foram desenvolvidos relatórios de áreas ligadas a 

comercio varejista, porém nada impede que a metodologia contemple outras áreas 

como indústrias ou até mesmo áreas logísticas por exemplo. 

É essencial que o desenvolvimento de BI/DW seja orientado pelo profissional 

responsável, de modo a alcançar os objetivos desejados pelo cliente, muitas vezes o 

próprio usuário ou cliente vai ter dificuldades em definir suas prioridades de analise e a 

experiência de um profissional pode ajudar. 

No desenvolvimento da metodologia alguns pontos foram destacados, e há 

de se notar que estes pontos estão crucialmente ligados primeiramente a elaboração 

inicial do projeto e após a entrega deste ao usuário com o seu treinamento. Tudo isto 

se da a preocupação de que este projeto realmente tenha função dentro da analise da 

empresa. 
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5 ANÁLISE E RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentadas as pretensões e objetivos demostradas no 

inicio da dissertação concebendo suas realizações.  

Serão apresentadas as pretensões e objetivos demostradas no inicio da 

dissertação concebendo suas realizações, juntamente com as avaliações dos 

resultados da metodologia proposta sendo esta divida em partes determinadas por 

influencia de outras metodologias e partes julgadas de forma a acrescentar a proposta 

de metodologia de acordo com os objetivos do autor, além de alguns critérios de 

validação da metodologia. 

Juntamente com a análise da metodologia serão apresentados os resultados 

da pesquisa desenvolvida em caso de uso, com a tentativa de demonstrar o uso da 

proposta e os benefícios que está pode trazer a empresa.  

 

5.1 ANÁLISE DA METODOLOGIA PROPOSTA 

A metodologia proposta teve como base quatro já reconhecidas, DW 2.0 de 

Immon, Agile SDLC de Ralph Hughes, Hefesto de Ricardo Dario Bernabeu e LifeCycle 

de Ralf Kimball. Todas com princípios de construção de DW que hora se parecem 

hora se diferem entre si, com áreas de atuação distintas. 

DW 2.0, aborda a construção de um DW com o máximo de informações, que 

mais parece à ideologia de Big Data. Esta valeu como base de conhecimento, mas 

pouco foi utilizado na proposta.  

Agile SDLC possui interação interessante ligada a métodos ágeis, que até 

contribuiu de certo modo na metodologia proposta. Possui fase de analise de 

requisitos que faz parte da proposta. Porém esboça uma leitura não linear do processo 

de construção, oque ferre a ideia do circulo de criação do Ciclo DW.  

Cabe agora citar Lifecycle e Hesfesto, as duas metodologias que mais 

influenciaram no desenvolvimento da metodologia Ciclo DW. Grande parte das etapas 

tem alguma influencia destas duas metodologias, porém ainda assim foram 

acrescentados pontos onde se aprimora uma ideia voltada a baixo custo, mínimo de 

pessoas ligadas a construção com etapas sequenciais e máxima absorção e 

continuidade por parte do cliente.   

Na figura 34 é apresentado o Ciclo DW com abordagem dividida em três 

partes, a primeira com etapas de cor azul são os pontos onde se sofreu influencia de 

outras metodologias, especialmente Lifecycle e Hefestao, a segunda parte, em verde, 

onde são descritas as novas etapas acrescentadas a proposta e não existentes nas 
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metodologias anteriores e a última parte com a cor roxa e azul são etapas que por 

motivos a serem descritos posteriormente foram modificados e completam a proposta 

ciclo DW. 

 

 

Figura 34 - Ciclo DW 

 

5.1.1 ETAPAS JÁ EXISTENTES 

Início da metodologia proposta, Pré-projeto absorve de Lifecycle de Kimball 

as ideias levantadas de justificativas do projeto, identificação dos usuários chave, 

cronograma e as atividades do DW. 

Em Analise de Requisitos são derivadas as ideias de duas metodologias, 

Hefesto de Bernabeu com identificação da necessidade do futuro usuário, e Lifecycle 

de Kimball que define os pontos chave no negócio. 

Qualquer projeto necessita de um cronograma, e este não seria diferente, 

existe várias forma de se medir o tempo de realização de um projeto. Na metodologia 

proposta é sugerido o de Gannt, cuja é de simples utilização. 

A Modelagem Lógica compreende-se na análise de como será compostos o 

DW, as metodologias de Hefesto e Lifecyclo já trazem estas definições. 
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Modelagem 
Lógica 

Projeto 
Físico 

Construção 
de ETL 

Construção 
de Relatórios 

Entrega e 
Treinamento 

Manutenção 
e Expansão 
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Projeto Físico tem como principal realização o desenvolvimento físico do 

banco de dados, criação das tabelas fato e dimensões que irão armazenar os dados 

do DW. Neste momento é possível ter uma visão de início, meio e fim de toda a 

extração de dados. 

Em Manutenção e Expansão é levada em conta a abordagem de Lifecycle 

que traz como manutenção o acompanhamento das cargas, e expansão a avaliação 

daquilo que já foi criado e reutilização destas bases.  

 

5.1.2 ETAPAS NÃO EXISTENTES OU POUCO ABORDADAS 

Viabilidade da Informação verifica se é possível trazer a informação solicitada 

até o usuário, muitas vezes o pedido do usuário não pode ser realizado e só se 

descobre esta questão em um estagio avançado da implantação, demandando gastos 

desnecessários. 

A definição de ferramentas é crucial para a realização de um projeto de baixo 

custo, em geral de qualquer projeto. Mas é pouco citado nas metodologias de 

referência, tendo Hesfesto e Lifecycle comentários em relação a utilização de 

ferramentas na construção de ETLs, porém quase nada sobre a ferramenta de 

relatório. Ponto que traz a justificativa do projeto, a demonstração do resultado. 

Muitas metodologias se abstêm do fato monetário que há envolve, porém se o 

objetivo é a realização do projeto com baixo custo, esta informação é necessária.  

Mapeamento da Origem é válido lembrar que é possível se obter uma visão 

geral da situação em Viabilidade da Informação, porém em mapeamento da origem é 

preciso uma análise minuciosa de todas as fontes de dados para certificar-se da 

informação.  

As duas metodologias de referência trazem a etapa Construção de ETL e 

comentam sua importância, porém nenhuma delas exemplifica sua realização e erros 

de dados possíveis. É necessário um controle rigoroso da informação que se capta 

das origens.  

O possível erro destas informações pode levar a erros nos relatórios, e prover 

uma informação errada ao usuário, isto resulta na perca da credibilidade da 

informação. 

Nenhuma das metodologias de referencias traz a Construção de Relatórios e 

é neste ponto que se demonstra o resultado do projeto, o resultado da abordagem é 

demonstrada através de um relatório, seja ele gráfico ou não. 

A entrega, de Entrega e Treinamento, é abordada em Lifecycle com o nome 

de implantação, porém um treinamento vem a ser substancial a esta questão. É 
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possível simplesmente demonstrar um relatório ou um resultado, porém o usuário 

dificilmente vai ter o domínio deste mesmo se não houver treinamento ou explicação 

destes resultados. 

5.1.3 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES  

 

Como análise de resultados deve ser destacada a análise de autenticidade 

das informações que serão apresentadas nos relatórios finais.  

A credibilidade da informação é crucial em um desenvolvimento de BI, uma 

vez caindo às informações em qualquer dúvida de veracidade perante a apresentação 

inicial da ferramenta, recuperar a credibilidade se torna difícil. Uma total certeza de 

que as informações serão sempre de total confiança, é um fato difícil de ser 

alcançado, porém a uma primeira apresentação, isto se toma proporções de sucesso 

ou não do projeto. 

Justamente por este motivo a importância de nas etapas de construção de 

ETLs e de Relatórios haver uma homologação das informações. Já é de conhecimento 

que as informações não se encontram da mesma forma no sistema de origem e na 

DW, porém de alguma forma essa comparação deve ser feita. 

No projeto a validação dos dados se deu através de valores totais de venda 

de valores a receber presentes em relatórios do próprio sistema de origem. Uma 

comparação entre estes dois pontos já se deu suficiente para provar a veracidade da 

informação perante o cliente. 

Na validação de venda, alguns pontos cruciais foram analisados em relação 

ao ano de 2015, a quadro 2 demonstra o comparativo dos valores: 

Quadro 2 - Comparativo de Vendas 

 Sistema de Origem BI 

Total de venda a vista 428.131,00 428.131,00 

Total de venda a prazo 1.112.080,00 1.112.080,00 

Total venda 1.540.211,00 1.540.211,00 

Total venda 1° vendedor 534.555,00 534.555,00 

Total venda 2° vendedor 233.029,00 233.029,00 

Total venda 3° vendedor 152.840,00 152.840,00 

 

A validação de contas a receber traz uma maior dificuldade de comparação 

de saldo, pois justamente um saldo muda todos os dias, então foram analisados 

valores recebidos e os valores a receber em uma determinada data, 07/01/16, onde 
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nesta data seria feita a comparação com sistema, isto dentro de um ano de 2015 e o 

mês de setembro deste mesmo ano: 

Quadro 3 - Comparativo de Contas a Receber 

 Sistema de Origem BI 

Total a receber no ano 604.877,85 604.877,85 

Total recebido no ano 551.153,56 551.153,56 

Total a receber no mês 49.543,30 49.543,30 

Total recebido no mês 44.871,30 44.871,30 

 

Deve se levar em conta, que não foram apenas estes dois pontos que foram 

validados durante a construção, já que em uma construção de ETL e até mesmo de 

relatório, a validação é feita varias e varias vezes, até se chegar a valores 

satisfatórios. Porém elegeram-se estes dois como pontos a serem demonstradas para 

o cliente.  

5.2 RESULTADO DO CASO DE USO 

 

Nos resultados do caso de uso é feita uma analise da empresa a qual foi 

implantada o projeto para validação da proposta, além deste é feito um relato das 

funções que cada relatório terá dentro da empresa. 

5.2.1 CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA PESQUISADA 

A empresa cujo projeto foi implantado como caso de uso atua no meio de 

varejo, trabalhando principalmente com roupas esportivas e calçados também ligados 

a esse gênero, além destes possui uma área de fabricação de camisetas para 

uniformes de empresas e uniformes esportivos. 

A utilização de software para controle de estoque e finanças e relativamente 

recente, sendo permitida a utilização de informações a partir de 2013, primeiro ano 

completo após implante do sistema na empresa. 

Atualmente são duas empresas situadas em cidades próximas, 

caracterizando-se como matriz e filial. Por possuir um sistema central é possível fazer 

a pesquisa com estudo de caso nas duas empresas.  

O total de faturamento da empresa, juntando as duas filiais gira em torno de 

R$ 1.500.000,00, tendo um numero de funcionários atual igual a 13.  
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5.2.2 USO DA FERRAMENTA 

O uso da ferramenta na empresa se deu por uma pessoa chave que já 

obtinha conhecimento básico de computação, mesma pessoa esta que já vinha 

trabalhando na descrição dos processos e para construção de DW e relatórios.  

Os relatórios foram demostrados de forma gráfica através de computador 

onde neste foi criado acesso fácil para visualização dos gráficos e painéis. Também 

usou-se  de folhas impressas para apresentar os resultados, ainda que estes limitem a 

navegação disponível na ferramenta. 

Os resultados foram satisfatórios quanto ao cliente, que elogiou a forma 

gráfica de demonstração, ainda que em alguns painéis, no inicio, houve uma ligeira 

dificuldade na navegação e entendimento que foi logo superada. 

Na figura 35 a foto com entrega do projeto. 

 

  

Figura 35 - Entrega de Projeto 

5.2.3 DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DOS RELATÓRIOS  

Salientando que todo painel ou pivot que foi elaborado possui o status de 

relatório para visualização de informações, é descrita a função de cada um e que 

resultado ele pode fornecer. 

Todos os painéis já foram demonstrados no item 4.11, sendo neste capitulo 

feito uma explanação de suas funções. 

5.2.3.1 PAINEL DE VENDA 

O painel de vendas figura 36 demonstra os cinco anos anteriores, se 

existirem dados, das vendas exercidas na empresa de acordo com a filial escolhida e 

o que for selecionado.  
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Figura 36 - Painel de Venda Atual 

O objetivo deste painel é trazer uma visão rápida das vendas autuais e a 

relação com os anos anteriores juntamente com os meses anteriores, além disto, 

mostrar o desempenho de cada vendedor e das filiais da empresa.  

5.2.3.2 PAINEL DE PRODUTOS 

O painel de produtos figura 37 traz duas visões relacionadas à quantidade e 

valor de venda, e ainda dentro de cada uma destas duas visões uma hierarquia de 

produto, subgrupo e grupo. 

 

Figura 37 - Painel de Produtos 
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O objetivo deste painel é trazer uma visão rápida de quais produtos tem maior 

venda e maior faturamento dentro de um período selecionado e uma empresa 

escolhida. 

 

5.2.3.3 PAINEL DE CLIENTES 

 

O painel de clientes figura 38 traz uma tabela com a última compra e também 

valor de compra destes clientes, tendo opção de filtro por mês ano ou empresa. 

 

Figura 38 - Painel de Clientes 

 

Como objetivo este painel demonstra a frequência com que os clientes 

compram na empresa, esta visão é muito interessante e pode trazer os nomes dos 

clientes que tem maior valor de compra na empresa.  

 

5.2.3.4 PAINEL DE FORMA DE PAGAMENTO 

 

O painel de formas de pagamento figura 39, traz uma estatística de quais as 

formas mais utilizadas e quais períodos elas mais acontecem. Existe a possibilidade 

do filtro por ano e empresa, além de abertura por mês e forma de pagamento. 
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Figura 39 - Painel de Forma de Pagamento 

 

O objetivo é ter uma margem de conhecimento de fluxo de caixa, prevendo 

quando será a maior quantidade de vendas a vista, por exemplo. 

5.2.3.5 PIVOT DE VENDA 

O pivot de venda figura 40, possui uma variedade maior de possibilidade de 

relatórios, porém o usuário terá de ter um conhecimento maior da ferramenta para 

manuseá-lo. Este tem uma variedade de dimensões que podem ser combinadas de 

forma a trazer dados relevantes a uma informação mais precisa em relação às vendas.  

 

Figura 40 - Pivot de Venda 
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Como objetivo o pivot de vendas tem demostrar uma visão alternativa para as 

vendas, esta visão pode trazer uma posição mais detalhada ou mais agregada. Esta 

visão é uma alternativa a visão estática presente no painel. 

 

5.2.3.6 PAINEL DE RECEBIMENTO 

O painel de recebimento figura 41, traz as parcelas recebidas e a receber 

dentro de um determinado ano, mês e empresa, juntamente com uma visão de valores 

protestados pela empresa. 

 

 

Figura 41 - Painel de Recebimento 

Uma ligeira amostragem das posições atuais em relação a crediário da 

empresa é apresentada neste painel. Com uma rápida olhada a gerencia da empresa 

já tem a posição do crediário.  

 

5.2.3.7 PAINEL DE RECEBIMENTO POR CLIENTE 

 

A exemplo do painel de vendas o pinel de recebimento, figura 42, também 

traz uma análise através de tabela, onde aparecem os clientes com soma das parcelas 

durantes um período e o pagamento das mesmas. 
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Figura 42 - Painel de Recebimento por Cliente 

O objetivo deste painel é trazer uma visão mais detalhada de quais os 

clientes mais inadimplentes da empresa juntamente com os valores destes. 

5.2.3.8 PIVOT DE RECEBIMENTO 

A exemplo do pivot de venda, o pivot de recebimento figura 43, possui uma 

variedade maior de possibilidade de relatórios e também precisará de usuário com um 

conhecimento maior da ferramenta para manuseá-lo. A variedade de dimensões 

podem ser combinadas de forma a trazer dados relevantes a uma informação mais 

precisa em relação as recebimentos.   

 

Figura 43 - Pivot de Recebimento 
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O objetivo o pivot de recebimento é demostrar uma visão alternativa, como o 

de venda, com posição mais detalhada ou mais agregada. Esta visão é uma 

alternativa a visão estática presente nos painéis de recebimento. 

 

5.3 LEGADO PARA OUTRAS EMPRESAS 

 

Após realização do caso de uso com todas as etapas concluídas, foi realizada 

uma apresentação para empresa fornecedora do sistema. 

Através de uma demonstração de relatórios contendo os gráficos e pivots 

elaborados no projeto, demonstrou-se o potencial de informações que estes relatórios 

podem trazer com uma utilização correta de suas informações. 

A figura 44 traz o momento da apresentação do projeto juntamente com 

alguns integrantes da equipe de desenvolvimento do sistema de gestão. 

 

 

Figura 44 - Foto Apresentação 

 

As reações foram muito satisfatórias quanto a nova forma de apresentação de 

dados que pode ser de grande utilidade. Porém de inicio, esta demonstração não visa 

modificar qualquer particularidade do sistema atual, apenas apresentar alternativa que 

pode no futuro trazer novas ideias de implementação. 
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6 CONCLUSÃO 

6.1 CONCLUSÕES  

Na elaboração desta dissertação foram levantadas as questões de uso de BI, 

mais precisamente o uso de DW para uma MPE, e se neste cenário haveria utilidade 

para tal tecnologia. 

A resposta é afirmativa e está no decorrer do trabalho apresentado, onde 

foram realizados estudos de qual metodologia seria a melhor a ser adotada a este fim. 

Com a identificação de que dentre as metodologias estudadas nenhuma se adequou 

totalmente ao plano desejado foi proposto nova metodologia, que hora assemelhasse 

a alguns padrões existentes, hora se difere pontualmente para se adequar a realidade 

de uma MPE. 

A partir desta metodologia proposta buscou-se sempre uma redução de custo 

na implantação desta tecnologia, e redução de tempo, visando uma implantação 

rápida e que pudesse garantir uma nova gama de informações que trouxessem 

maiores facilidades a tomada de decisão dentro das empresas. 

A falta de informação para se dirigir uma MPE é grande, e através dos painéis 

de fácil visualização e pivots para detalhamento das informações obteve-se um padrão 

de informação que satisfez a empresa envolvida no estudo de caso e até mesmo 

surpreendeu a empresa que fornece o software de origem das informações, pela 

facilidade e clareza de se obter e apresentar estes dados.  

Outro ponto que se deve explanar é o estudo da arte que traz em sua 

elaboração casos que abordam de tecnologias BI, que atravessam uma linha do 

tempo entre 1996 até meados atuais, e que pelo que se percebe ainda terá muitas 

utilidades nos mais variados campos de aplicação. 

       

6.2 REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS 

 

O objetivo geral do trabalho é a realização da proposta de metodologia que 

venha a ter baixo custo à medida que seja viável a uma MPE, e este trabalho se 

realizou desta forma.  

Todas as ferramentas utilizadas na arquitetura e construção do DW são de 

uso gratuito, juntamente com as ferramentas de criação de painéis e relatórios de 

analise. Portanto com custo zero em relação ferramentas, sendo o único custo o de 

mão de obra, no caso mão de obra qualificada, um analista com conhecimento de BI e 
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com capacidade de construção de DW. Como proposta na diluição deste custo, 

também foi apresentada alternativa mencionada na introdução do trabalho. 

Como objetivos específicos, foi levantado o Estado da Arte com vários artigos 

e trabalhos realizados entre 1996 e 2015. Todos com relevância a área de BI, sendo 

vários assuntos abordos, saúde, logística, gerenciamento de empresas, estudantil, 

etc., com a inclusão de áreas distintas dentro de BI. Foram vistos trabalhos e artigos 

ligados a Mineração de Dados, criação de DW e benefícios de sua utilização, gestão 

por indicadores e Big Data. 

Já na área de contribuição com o desenvolvimento de MPEs, espera-se que 

nas empresas onde a metodologia fosse implantada, e a construção de DW for 

realizada, a forma de gerenciamento da empresa se torne mais eficaz. Já se tem 

comprovado que BI pode trazer benefícios, como foi visto no Estado da Arte.  

Como objetivo de criação de DW para análise de dados foi construído base 

de dados com tabelas Fato e Dimensão, onde estas sevem para analise através de 

relatórios também já construídos. Logo em etapa posterior foram apresentadas as 

formas de análise, que já partem a outro objetivo também realizado, a apresentação 

de ferramentas para desenvolvimento de projeto e divulgação de resultados em modo 

gráfico. 

A documentação do projeto pela realização desta dissertação, junto com 

todas suas etapas e descrição de proposta de metodologia e realização da mesma.  

Ao fim desta dissertação espera-se que a demonstração venha proporcionar 

solução alternativa DW, e inspire trabalhos futuros, assim como os trabalhos 

demonstrados no item Estado da Arte, 2.5, trouxe inspiração à realização deste 

trabalho, provando que a construção de DW para MPEs, não vem a ser uma ideia 

vaga, pois já vem a ser realizada em outros trabalhos. 

6.3 TRABALHOS FUTUROS 

Para trabalhos futuros, espera-se uma maior utilização de técnicas de 

inteligência de negócios para MPEs, onde já viu-se que BI não é apenas DW, tendo 

áreas a serem exploradas como BSC, Benchmarking, Data Mining e outras. 

Tecnologias que possam facilitar a direção destas empresas e trazer informações de 

fácil acesso. 

Um estudo de técnicas de treinamento será interessante a trabalhos futuros. 

Outro ponto de aplicação de BI que pode ser explorado que se torna muito 

interessante é a área de BSC, envolvida não somente a indicadores, mas com plano 

de ação de acordo com a realização das metas destes indicadores.   
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ANEXO I 

MAPEAMENTO DA ORIGEM 

As tabelas 1, 2 e 3 contêm respectivamente os dados de departamento, grupo 

e subgrupo de produtos, estas tabelas contêm apenas os campos relevantes ao 

usuário. 

Tabela 1 - Departamento 

DEPARTAMENTOS 

1 ID INT Cód. do departa. 

2 DESCRICAO VARCHAR(45) Desc de departa. 

3 ATIVO CHAR Situação  

4 DEPTO VARCHAR(10) Departamento 

 

Tabela 2 - Grupo 

GRUPO 

1 ID INT Código do grupo 

2 DESCRICAO VARCHAR(45) Descrição de grupo 

3 ATIVO CHAR Situação  

4 GRUPO VARCHAR(10) Grupo 

 

Tabela 3 – Subgrupo 

SUBGRUPO 

1 ID INT Código do subgrupo 

2 DESCRICAO VARCHAR(45) Desc. De subgrupo 

3 IDGRUPO INT Código do grupo 

4 ATIVO CHAR Situação  

5 SGRUPO VARCHAR(10) Sub grupo 

 

A tabela 4 contém dados do produto, esta tabla contém apenas os campos 

relevantes ao usuário. 

Tabela 4 – Itens 

ITENS 

1 ID  INT Código do item 

2 FORNEC VARCHAR(45) Desc. Fornecedor 

3 DESCRICAO VARCHAR(70) Desc. Item 
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4 UNIDADE VARCHAR(2) Unidade de medida 

5 CUSTO NUMERIC(15,2) Valor de custo 

6 VENDA  NUMERIC(15,2) Valor de venda 

7 MARCA VARCHAR(20) Desc. Marca 

8 NSUBGRUPO INT Código do subgrupo 

9 ATIVO CHAR Situação 

10 DT_INCLUIDO DATE Data de inclusão 

11 DT_EXCLUIDO DATE Data de exclusão 

12 VLR_PROMOCAO NUMERIC(15,4) Valor promocional 

13 DT_INI_PRO DATE Data início promoção  

14 DT_FIN_PRO  DATE Data fim promoção 

15 VLR_ATACADO NUMERIC(15,4) Valor atacado 

16 COD_RED INT Cód. Relacional 

 

 

Os campos referentes à empresa e vendedor estão dispostos nas tabelas 5 e 

6 respectivamente, e estas tablas contém apenas os campos relevantes ao usuário. 

Tabela 5 – Tabela Empresa 

EMPRESA 

1 ID SMALLINT Código da empresa 

2 NOME VARCHAR(45) Nome 

3 CNPJ VARCHAR(20) CNPJ 

4 EMAIL VARCHAR(60) Situação  

5 FONE VARCHAR(20) Fone 

6  CIDADE VARCHAR(60) Cidade 

7 ESTADO VARCHAR(2) Salário 

8 ATIVO CHAR Situação 

9 RAZÃO_SOCIAL VARCHAR(60) Razão Social 

10 CODIGO VARCHAR(2) Cód. Relacional 

 

Tabela 6 – Tabela Vendedor 

VENDEDOR 

1 ID SMALLINT Código do vendedor 

2 NOME VARCHAR(45) Nome 

3 CPF VARCHAR(20) CPF 
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4 CARGO VARCHAR(60) Situação  

5 ADMISSÃO DATE Data Admissão 

6  DEMISSAO DATE Data demissão 

7 SALARIO NUMERIC(17,2) Salário 

8 ATIVO CHAR Situação 

9 FONE VARCHAR(20) Telefone 

10 SEXO VARCHAR(20) Sexo 

11 CODIGO INT Cód. Relacional 

 

No banco de origem as tabelas PF e PJ representam os clientes da empresa, 

as tabelas 7 e 8 representam os campos relevantes ao usuário para serem carregados 

no DW. 

Tabela 7 - Tabela PF 

PF 

1 ID SMALLINT Código PF 

2 NOME VARCHAR(45) Nome 

3 CPF VARCHAR(20) CPF 

4 SEXO VARCHAR(1) Sexo 

5 D_CADASTRO DATE Data cadastro 

6  D_NASCIMENTO DATE Data demissão 

7 E_CIVIL VARCHAR(20) Estado civil 

8 TELEFONE VARCHAR(20) Telefone 

9 CIDADE VARCHAR(60) Cidade 

10 ESTADO VARCHAR(2) Estado 

11 RG VARCHAR(20) RG 

12 CELULAR VARCHAR(20) Celular 

13 ATIVO VARCHAR(1) Situação 

14 SPC DATE Data cad. SPC 

15 EMAIL VARCHAR(100) E-mail 

16 CODIGO INT Cód. Relacional 

 

Tabela 8 - Tabela PJ 

PJ 

1 ID SMALLINT Código PJ 

2 NOME VARCHAR(45) Nome 



104 
 

3 CGC VARCHAR(20) CGC 

4 CADASTRO DATE Data cadastro 

5 TELEFONE VARCHAR(20) Telefone 

6 CIDADE VARCHAR(60) Cidade 

7 ESTADO VARCHAR(2) Estado 

8 INSCRICAO VARCHAR(20) Inscrição Estadual 

9 ATIVO VARCHAR(1) Situação 

10 SPC DATE Data cad. SPC 

11 CODIGO INT Cód. Relacional 

12 EMAIL VARCHAR(100) E-mail 

13 RAZAO_SOCIAL VARCHAR(100) Razão Social 

14 CECULAR VARCHAR(20) Celular 

 

A movimentação quanto à venda de produtos da empresa, esta armazenada 

nas tabelas de venda, itens venda e grade, estas estão representadas pelas tabelas 9, 

10 e 11, respectivamente, contendo apenas campos relevantes ao usuário. 

  

Tabela 9 - Tabela Venda 

VENDA 

1 ID SMALLINT Código venda 

2 DATA DATE Data venda 

3 VENDEDOR INT Código vendedor 

4 COMPRADO INT Código cliente 

5 VALOR_TOTAL NUMERIC(17,2) Valor total 

6 DESCONTO NUMERIC(17,2) Valor Desconto 

7 TROCA VARCHAR(1) Status de troca 

8 NOTAFISCAL VARCHAR(120) Nota fiscal 

9 VALORVENDA NUMERIC(17,2) Valor venda 

10 ATIVO VARCHAR(1) Situação 

11 RESUMO INT Cód. Relacional 

12  FPAGAMENTO VARCHAR(45) Forma Pagamento 

 

Tabela 10 – Tabela Itens Venda 

ITENSVENDA 

1 ID SMALLINT Código Item Venda 
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2 QUANTIDADE NUMERIC(17,2) Quantidade 

3 VALOR_UNIT NUMERIC(17,2) Valor unitário 

4 CUSTO NUMERIC(17,2) Valor custo 

6 ATIVO VARCHAR(1) Situação 

10 VLR_VENDA_ITEM NUMERIC(17,2) Valor venda 

11 COD_RED INT Código do produto  

 

Tabela 11 – Tabela Grade 

GRADE 

1 ID SMALLINT Código grade 

2 DESCRICAO VARCHA(45) Descrição grade 

 

A próxima movimentação é quanto ao recebimento ou contas a receber, os 

dados quanto a essas informações estão contidas dentro das tabelas de recebimento 

e SCPC (protesto), estas estão representadas pelas tabelas 12 e 13 respectivamente, 

contendo apenas campos relevantes ao usuário. 

 

Tabela 12 – Tabela Contas a Receber 

CRECEBER 

1 ID SMALLINT Cód. conta receber 

2 VENCTO DATE Data vencimento 

3 PAGTO DATE Data pagamento 

4 VALOR NUMERIC(17,2) Valor parcela 

5 VALOR_RECB NUMERIC(17,2) Valor recebido 

6 DESC_VAL NUMERIC(17,2) Valor desconto 

7 JUROS NUMERIC(17,2) Valor juros 

8 VALORTOTAL NUMERIC(17,2) Valor total 

9 ATIVO VARCHAR(1) Situação 

10 PARCELA VARCHAR(10) Numero parcela 

 

Tabela 13 – Tabela SCPC 

SCPC 

1 ID SMALLINT Código SCPC 

2 NAFAT VARCHAR(11) Cód. Relacional 

3 VALOR_PROTESTADO NUMERIC(17,2) Valor Protestado 
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4 BAIXA DATE Data e Baixa 

 

Estas são as tabelas de origem provenientes da base relacional do sistema 

atual presente na empresa. Na maioria das vezes estas tabelas são carregadas e 

transportadas para um stage área, um estágio de armazenamento intermediário onde 

as informações são trabalhadas e modeladas a fim de criarem os fatos e as 

dimensões.  

Quase todas as tabelas originarão diretamente uma dimensão, sem a 

necessidade de passarem pela stage área, entretanto as movimentações por 

necessitarem de maior elaboração terão que passar pela stage área para após 

originarem as tabelas Fato. 

Esta situação não é uma regra, onde qualquer tabela pode ou não ter de 

passar por uma stage área para posteriormente originar uma dimensão ou uma tabela 

fato.   
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ANEXO II 

MODELAGEM LÓGICA 

 

A primeira desnormalização é a convergência das tabelas Grupo, Subgrupo e 

Itens em uma única dimensão, estas três tabelas formarão a dimensão Produto 

exemplificada na tabela 18. 

Tabela 1 – Dimensão Produto 

DPRODUTO 

1 IDPRODUTO INT (PK) Cód. Chave produto  

2 COD_ITEM INT Código item 

3 COD_GRUPO INT Código grupo 

4 COD_SUBGRUPO INT Código subgrupo 

5 DESC_PRODUTO VARCHAR(70) Desc. Produto 

6 DESC_FORNECEDOR VARCHAR(70) Desc. Fornecedor 

7 UNIDADE_MEDIDA VARCHAR(2) Unidade medida 

8 VALOR_CUSTO NUMERIC(15,2) Valor custo 

9 VALOR_VENDA NUMERIC(15,2) Valor venda 

10 DESC_MARCA VARCHAR(45) Desc. Marca 

11 DT_INCLUIDO DATE Data incluída 

12 DT_EXCLUIDO DATE Data excluída 

13 DT_INI_PROMOCAO DATE Data inicio promoção 

14 DT_FIM_PROMOCAO DATE Data fim promoção 

15 VALOR_PROMOCAO NUMERIC(15,2) Valo promoção 

16 VALOR_ATACADO NUMERIC(15,2) Valor atacado 

17 DESC_GRUPO VARCHAR(45) Descrição grupo 

18 DESC_SUBGRUPO VARCHAR(45) Descrição Subgrupo 

19 COD_REL INT Código relacional 

20 IDSITUACAO VARCHAR(1) Situação registro 

21 COD_DEPTO INT Código departa. 

22 DES_DEPTO VARCHAR(45) Desc. Departa. 

 

Outras duas dimensões são Empresa e Vendedor, estas não sofrerão 

nenhum tipo de desnormalização, onde cada tabela na origem representará uma 

dimensão dentro do DW. As tabelas 19 e 20 representam a visão das dimensões de 

Empresa e Vendedor respectivamente. 
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Tabela 2 – Dimensão Empresa 

DEMPRESA 

1 IDEMPRESA INT (PK) Cód. Chave empresa 

2 NOME VARCHA(70) Nome empresa 

3 CNPJ VARCHAR(20) CNPJ empresa 

4 EMAIL VARCHAR(60) E-mail empresa 

5 FONE VARCHAR(20) Fone 

6 CIDADE VARCHAR(60) Nome Cidade 

7 ESTADO VARCHAR(2) Nome Estado 

8 IDSITUACAO VARCHAR(1) Situação registro 

9 COD_EMPRESA INT Cód. empresa 

10 RAZAO_SOCIAL VARCHAR(60) Razão social 

11 COD_REL INT Cód. relacional 

 

Tabela 3 – Dimensão Vendedor 

DVENDEDOR 

1 IDVENDEDOR INT Cód. chave vendedor 

2 NOME VARCHA(70) Nome vendedor 

3 CPF VARCHAR(20) CPF 

4 CARGO VARCHAR(60) Cargo 

5 DT_ADMICAO DATE Data Admissão 

6 DT_DEMISAO DATE Data demissão 

7 SALARIO NUMERIC(15,2) Salário 

8 IDSITUACAO VARCHAR(1) Situação registro 

9 FONE VARCHAR(20) Fone vendedor 

10 COD_VENDEDOR INT Cód. Vendedor 

11 COD_REL INT Cód. relacional 

12 SEXO VARCHAR(45) Sexo 

 

A dimensão de clientes será composta por duas tabelas de origem, PF que 

contém as pessoas físicas e PJ as pessoas jurídicas. A tabela 21 representa a visão 

da dimensão Cliente. 

Tabela 4 – Dimensão Cliente 

DCLIENTE 
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1 IDCLIENTE INT Cód. Chave cliente 

2 NOME VARCHA(70) Nome cliente 

3 CPF_CNPJ VARCHAR(20) CPF ou CNPJ 

4 ESTADO_CIVIL VARCHAR(45) Estado civil 

5 DT_CADASTRO DATE Data Cadastro 

6 DT_NASCIMENTO DATE Data Nascimento 

7 CELULAR VARCHAR(20) Celular cliente 

8 IDSITUACAO VARCHAR(1) Situação registro 

9 FONE VARCHAR(20) Fone cliente 

10 CIDADE VARCHAR(45) Nome cidade 

11 ESTADO VARCHAR(2) Nome estado 

12 SEXO VARCHAR(45) Sexo 

13 RG_INS VARCHAR(20) RG ou Insc. Estadual 

14 SPC DATE Data SPC 

15 TIPO VARCHAR(1) Tipo pessoa F ou J 

16 COD_PF_PJ INT Código PF ou PJ 

17 EMAIL VARCHAR(60) E-mail 

18 COD_REL INT Código relacional 

19 RAZAO_SOCIAL VARCHAR(60) Razão Social 

 

 

A dimensão de tempo é uma das mais importantes a ser criada, ela não 

necessariamente precisa ter uma origem de dados, e pode usar como base a data do 

sistema. A dimensão de data compreende os períodos de data, semana, quinzena e 

outros para que possa ser utilizada como filtro, detalhamento, e até mesmo de 

agregação. A tabela 22 demonstra a dimensão de tempo.  

Tabela 5 – Dimensão Tempo 

DDATA 

1 IDDATA INT Cód. chave Data 

2 DATA DATE Data 

3 DIA SMALLINT Dia 

4 SEMANA SMALLINT Semana 

5 QUINZENA SMALLINT Quinzena 

6 MÊS SMALLINT Mês 

7 SEMESTRE SMALLINT Semestre 
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8 ANO SMALLINT Ano 

9 DIADASEMANA VARCHAR(45) Dia da semana 

 

 

Outra forma de agrupamento de tabelas ou  desnormalização é o de dados da 

Venda, com Itens e Grade, em uma única tabela intermediaria para depois compor 

com seus dados a tabela Fato de Venda, esta tabela irá trazer os dados relevantes à 

venda para usuário sendo mostrados na tabela 23.  

Tabela 6 – Tabela de Vendas 

TBVENDA 

1 IDVENDA INT Cód. Chave venda 

2 RESUMO VARCHAR(10) Resumo 

3 ID_VENDA INT Cód. venda 

4 DATA DATE Data venda 

5 COD_REL_VENDEDOR INT Cód. rel. vendedor 

6 NOME_VENDEDOR VARCHAR(45) Nome vendedor 

7 COD_REL_CLIENTE INT Cód. rel. cliente 

8 NOME_CLIENTE VARCHAR(45) Nome cliente 

9 VALOR_TOTAL NUMERIC(17,2) Valor total 

10 VALOR_DESCONTO NUMERIC(17,2) Valor desconto 

11 VALOR_VENDA NUMERIC(17,2) Valor venda 

12 IDSITUACAO_VENDA VARCHAR(1) Situação venda 

13 ID_ITEM INT Código item 

14 QUANTIDADE NUMERIC(10,3) Quantidade 

15 VALOR_UNITARIO NUMERIC(17,2) Valor unitário 

16 VALOR_CUSTO NUMERIC(17,2) Valor custo 

17 IDSITUACAO_ITEM VARCHAR(1) Situação item 

18 COD_REL_PRODUTO INT Cód. rel. produto 

19 NOME_PRODUTO VARCHAR(70) Nome produto 

20 COD_REL_GRADE INT Cód. rel. grade 

21 NOME_GRADE VARCHAR(45) Nome grade 

22 COD_EMPRESA VARCHAR(2) Cód. Empresa 

23  NOME_EMPRESA VARCHAR(60) Nome empresa 

24 TIPO_CLIENTE VARCHAR(2) Tipo Cliente 

25 FORMA_PAGAMENTO VARCHAR(45) Forma Pagamento 
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Outra tabela intermediaria que futuramente irá compor a Fato de 

Recebimento é a tabela de Contas a Receber, que por sua vez será formada pelas 

tabelas de origem de Recebimento e Parciais de Recebimento. A tabela Contas a 

Receber está representada na figura 24. 

Tabela 7 – Tabela de Recebimento 

TBCONTA_RECEBER 

1 IDCONTA_RECEBER INT Cód. ch. con. 

Receber 

2 COD_CONTA_RECEBER INT Cód. conta receber 

3 DT_VENCIMENTO DATE Data vencimento 

4 DT_PAGAMENTO DATE Data pagamento 

5 DT_EMISSAO DATE Data emissão 

6 VALOR_PARCELA NUMERIC(17,2) Valor parcela 

7 VALOR_RECEBIDO NUMERIC(17,2) Valor recebido 

8 VALOR_DESCONTO NUMERIC(17,2) Valor desconto  

9 VALOR_JUROS NUMERIC(17,2) Valor juros 

10 VALOR_TOTAL NUMERIC(17,2) Valor total 

11 IDSITUACAO_CONTARECEBER VARCHAR(1) Sit. Conta receber 

12 PARCELA VARCHAR(20) Numero parcela 

13 COD_REL_VENDA INT Cód. Rel. venda 

14 COD_REL_EMPRESA VARCHAR(2) Cód. Empresa 

15  NOME_EMPRESA VARCHAR(60) Nome empresa 

16 COD_REL_CLIENTE INT Cód. Cliente 

17 NOME_CLIENTE VARCHAR(70) Nome Cliente 

18 COD_REL_VENDEDOR INT Cód. Vendedor 

19 NOME_VENDEDOR VARCHAR(70) Nome Vendedor 

20 TIPO_CLIENTE VARCHAR(2) Tipo Cliente 

21 VALOR_PROTESTADO NUMERIC(17,2) Valor Protestado 

 

As duas tabelas restantes que serão construídas, na verdade se referem as 

duas fatos a serem criadas, estas tabelas fato terão sua origem dentro do próprio DW 

onde serão formadas por dados das tabelas de Venda e Recebimento já carregadas 

para o DW juntamente com campos de dimensões que possam ser necessários. 

A primeira fato se refere a Fato de Venda ou FVENDA, está terá como fonte 

principal de dados a tabela Venda, juntamente com as chaves correspondentes as 
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dimensões que compõem a venda, dimensão de cliente, vendedor, empresa e 

produto. 

Tabela 8 – Fato de Venda 

FVENDA 

1 IDVENDA INT Cód. ch. Fato Venda 

2 IDEMPRESA INT Cód. ch. dim. Empresa 

3 IDVENDEDOR INT Cód. ch. dim. Vendedor 

4 IDCLIENTE INT Cód. ch. dim. Cliente 

5 IDPRODUTO INT Cód. ch. dim. Produto 

6 IDDATAVENDA INT Cód. ch. dim. Data 

7 IDFORMA_PAGAMENTO VARCHAR(45) Forma Pagamento 

8 QUANTIDADE  NUMERIC(17,2) Quantidade 

9 VALOR_DESCONTO  NUMERIC(17,2) Valor desconto 

10 VALOR_TOTAL NUMERIC(10,3) Valor total 

 

A segunda Fato denomina-se Fato de recebimento ou FRECEBIMENTO, sua 

fonte principal de dados é a tabela contas a receber, juntamente com as chaves 

correspondentes as dimensões que compõem o recebimento, dimensão de cliente, 

vendedor e empresa. 

Tabela 9 - Fato Recebimento 

FRECEBER 

1 IDCONTA_RECEBER INT Cód. ch. con. receber 

2 IDEMPRESA INT Cód. ch. dim. Empre. 

3 IDVENDEDOR INT Cód. ch. dim. Vende. 

4 IDCLIENTE INT Cód. ch. dim. Cliente 

5 PARCELA VARCHAR(20) Numero parcela 

6 IDDT_VENCIMENTO INT Cód. ch. Dt.  vencto. 

7 IDDT_PAGAMENTO INT Cód. ch. Dt. pagto. 

8 IDDT_EMISSAO INT Cód. ch. Dt emissão 

9 VALOR_PARCELA NUMERIC(17,2) Valor parcela 

10 VALOR_RECEBIDO NUMERIC(17,2) Valor recebido 

11 VALOR_DESCONTO NUMERIC(17,2) Valor desconto  

12 VALOR_JUROS NUMERIC(17,2) Valor juros 

13 VALOR_TOTAL NUMERIC(17,2) Valor total 

14 VALOR_PROTESTADO NUMERIC(17,2) Valor Protestado 
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ANEXO III 

Relatório de Vendas 
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ANEXO IV 

Relatório de contas a receber 

 

 

 


