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RESUMO 

 

Atualmente as organizações encontram-se em constantes mudanças que implicam que 

elas sejam mais ágeis nas tomadas de decisões, isto muitas vezes se torna complexo, 

pois não possuem as informações necessárias. Os gestores das organizações cada vez 

mais reconhecem a necessidade de terem a disposição informações confiáveis, de 

qualidade e de fácil acesso, sendo possível visualizar as informações através dos 

dispositivos móveis para alcançarem vantagem competitiva. No cenário atual existem 

empresas que estão geograficamente separadas, onde cada uma possui um banco de 

dados em um servidor local com as informações do sistema ERP. Os dados são 

extraídos, transformados em dados com valor de negócio aos gestores e inseridos em 

um banco de dados na nuvem através de um aplicativo de integração. O banco de dados 

na nuvem irá armazenar os dados de diversas empresas onde cada gestor deverá 

acessar somente as informações de sua empresa. Ao realizar as previsões de vendas 

através das técnicas de Data Mining como a regressão linear e o modelo ARIMA os 

fatores externos como enfraquecimento de vendas devido a fatores econômicos, vendas 

impulsionadas por mudanças no setor comercial, promoções e feriados, onde no ano 

subsequente não se mantém a mesma tendência o valor de previsão foi gerado com um 

erro percentual elevado em relação a venda real. Para suavizar o erro percentual elevado 

nas previsões de vendas o sistema permitiu efetuar uma nova previsão, desconsiderando 

o maior valor da série dos dados analisados. Quando foi utilizado este método de análise 

dos dados o erro percentual foi reduzido. Neste contexto, o presente projeto de 

dissertação propõe um sistema de Business Intelligence que utiliza recursos de 

computação em nuvem para gerar gráficos gerenciais e previsões de vendas mensais.  

 

 

Palavras-Chave: Business Intelligence. Data Mining. ARIMA. Regressão linear. 

Computação em Nuvem. 

  



 

ABSTRACT 

 
Nowadays, organizations are in constant changes that imply that they are more agile in 

the making of decisions, this often becomes complex, because they do not have the 

necessary information. Organizational managers increasingly recognize the need to have 

reliable, quality, and easy-to-access information available to view information through 

mobile devices to achieve competitive advantage. In the current scenario there are 

companies that are geographically separated, where each one has a database on a local 

server with the information of the ERP system. The data is extracted, transformed into 

business value data to managers and inserted into a database in the cloud through an 

integration application. The database in the cloud will store the data of several companies 

where each manager should only access the information of his company. In making sales 

forecasts using Data Mining techniques such as linear regression and the ARIMA model, 

external factors such as weak sales due to economic factors, sales driven by changes in 

the commercial sector, promotions and holidays, where in the following year there is no 

Maintains the same trend the forecast value was generated with a high percentage error 

compared to the actual sale. In order to smooth the high percentage error in the sales 

forecasts, the system allowed to make a new forecast, disregarding the highest value of 

the series of data analyzed. When this method of data analysis was used the percentage 

error was reduced. In this context, the present dissertation project proposes a Business 

Intelligence system that uses cloud computing resources to generate management charts 

and monthly sales forecasts. 

 

Key words: Business Intelligence. Data Mining. ARIMA. Linear regression. Cloud 

Computing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Porter (2004) uma organização, sem um planejamento estratégico bem 

estabelecido e uma adequada estruturação de dados, corre sérios riscos de encerrar 

suas atividades em virtude da concorrência agressiva existente. 

Nos últimos tempos, as organizações estão em continua adaptação para 

enfrentar os desafios de se manterem no mercado de forma competitiva. Para tal, é 

notória a maior atenção dada ao planejamento, requisito básico para a gestão eficiente 

de qualquer corporação, seja ela privada ou pública, industrial ou varejista. Para um 

planejamento efetivo é necessário que se tenha uma expectativa das condições futuras 

em que a corporação irá operar, e de como se relacionam os elementos condicionantes 

desta expectativa (PASSARI, 2003). 

Como parte do planejamento de uma empresa varejista, deve-se obter uma 

expectativa das condições futuras. A metodologia de previsão de vendas se faz 

necessária para produzir números que irão sinalizar aos gestores uma tendência de um 

valor de faturamento mensal. 

Os modelos de previsões utilizam-se de dados históricos para detectar padrões 

de comportamento e estimá-los no futuro.  

Este trabalho visa utilizar as técnicas de regressão linear e ARIMA para analisar 

as vendas passadas e apontar uma tendência no valor de vendas mensais.  

De posse do valor previsto será calculado o erro relativo percentual do valor 

realizado em relação ao valor sugerido pelas técnicas de previsão. 

 

 

1.1. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA 

 

O mundo dos negócios está cada vez mais competitivo, exigindo maior vantagem 

competitiva, como a velocidade na identificação de ameaças e oportunidades.  

Com o avanço tecnológico a capacidade de armazenamento e a velocidade de 

processamento aumentaram. Diversas empresas que possuem grande quantidade de 
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dados, porém se não existir uma estratégia para selecionar, classificar, comparar e 

transformar as informações em valor de negócio para a tomada de decisão dos gestores, 

a organização não usufrui de toda utilidade de seus dados. 

Os principais objetivos do Business Intelligence (BI) são permitir o acesso 

interativo aos dados, proporcionar a manipulação destes dados e fornecer aos gestores 

a capacidade de realizar a análise adequada. Ao examinarem os dados, situações e 

desempenhos históricos e atuais, os tomadores de decisão conseguem uma melhor 

compreensão dos dados, que podem servir como base para decisões melhores e mais 

informadas. O processo de BI baseia-se na transformação de dados em informações 

(TURBAN et. al, 2009). 

Para que seja possível obter resultados satisfatórios é necessário estabelecer 

um modelo de dados que seja simples, acessível e que possua alta qualidade, de maneira 

a oferecer aos gestores a capacidade de visualizar algo tão abstrato como um conjunto 

de dados de forma concreta e tangível. Modelos excessivamente complicados que sejam 

executados lentamente serão rejeitados pelos usuários corporativos. (KIMBALL; ROSS, 

2013). 

A Internet encontra-se em uma constante evolução, onde os recursos podem ser 

compartilhados e conectados entre si por diversos tipos de dispositivos. A Computação 

em nuvem (CN) representa um dos principais componentes desta mudança de 

paradigma computacional. Esta tecnologia ainda está em estágio de adoção e apresenta 

grandes oportunidades para usuários e organizações em todo o mundo. 

A CN é um estágio da evolução da Internet onde um conjunto de hardware, 

plataformas e softwares, que estão em servidores virtualizados, entregam recursos 

computacionais que podem ser consumidos como serviço, pode ser definida como um 

paradigma de computação que envolve dados ou computação terceirizada através da 

rede Intranet ou Internet baseado em virtualização e computação distribuída (HABIB et 

al., 2012). 

A Computação em Nuvem propõe a integração de diversos modelos tecnológicos 

para o provimento de infraestrutura de hardware, plataformas de desenvolvimento e 
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aplicações na forma de serviços sob demanda com pagamento baseado em uso (SÁ; 

SOARES; GOMES, 2011). 

Com a mesma conveniência que os consumidores pagam pela energia elétrica, 

os mesmos podem pagar somente pelos recursos computacionais que irão utilizar. É uma 

tendência mundial, onde este modelo não necessita de máquinas velozes com um grande 

potencial de hardware e sim de um simples computador conectado à Internet para 

executar todos os aplicativos. 

Neste novo paradigma de utilização de recursos computacionais, clientes abrem 

mão da administração de uma infraestrutura própria e dispõem de serviços oferecidos 

por terceiros, delegando responsabilidades e assumindo custos estritamente 

proporcionais à quantidade de recursos que utilizam. 

As soluções em nuvem devem fornecer um elevado desempenho, além de serem 

flexíveis para se adaptarem diante de uma determinada quantidade de requisições. 

Como, em geral, os ambientes de Computação em Nuvem possuem acesso público, 

torna-se imprevisível e variável a quantidade de requisições realizadas, dificultando fazer 

estimativas e fornecer garantias de qualidade de serviço (Suleiman et al. 2012). Essas 

garantias de qualidade são definidas entre o provedor do serviço e o usuário e expressas 

por meio de um acordo de nível de serviço (SLA) (Sousa; Machado 2012), que consiste 

de contratos que especificam um nível de desempenho que deve ser atendido e 

penalidades em caso de falha. 

Através da junção entre a ferramenta de BI e a CN, será disponibilizado aos 

gestores uma ferramenta com um desempenho adequado, que irá ajudar na tomada de 

decisão através de dados de melhor qualidade, não descartando a necessidade de o 

gerente ter a capacidade de interpretação das informações específicas de uma 

determinada área de conhecimento. 

Para Buckhout, Frey e Nemec (1999), ERP (Enterprise Resource Planning) é um 

software de planejamento dos recursos empresariais que integra as diferentes funções 

da empresa para criar operações mais eficientes. Integra os dados e a comunicação entre 

as áreas da empresa, fornecendo informações detalhadas sobre suas operações. Os 

ERPs precisam conferir, atualizar, conjugar, reportar e validar as informações recebidas. 
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Para obtenção de informações para a tomada de decisão estratégica, são 

necessárias emissões de alguns relatórios e análise dos mesmos em planilhas exigindo 

tempo e conhecimento do processo. 

Diante disso, este trabalho visa a utilização da CN para disponibilizar dados 

gerenciais de um sistema ERP, onde o gestor tem a sua disposição uma ferramenta, que 

o auxilia a tomar decisões com as vendas de seus representantes, podendo visualizar 

em forma de gráfico o valor total de pedidos por dia e mês. 

Assim, busca proporcionar agilidade para que a empresa possa alcançar o valor 

de faturamento almejado para um determinado período. A ferramenta ajuda a tomar 

decisões de gestão, onde em forma de gráfico mostra o valor de faturamento dos pedidos. 

Tendo objetivo de agregar valor ao gestor, visando a economia do tempo, melhora nas 

tomadas de decisões estratégicas e melhora nos processos. 
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1.2.  OBJETIVOS 

 

1.2.1.   OBJETIVO GERAL  

Aplicar os processos de previsão por regressão linear e ARIMA para sinalizar 

uma tendência do valor de vendas mensais. 

 

1.2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Descrever a estrutura conceitual, características dos serviços e os 

benefícios da CN; 

 Descrever os tipos de modelagem de um Data warehouse;  

 Descrever o conceito de BI. 

 Utilizar um serviço de CN para disponibilizar a ferramenta; 

 Criar um aplicativo para integrar o ERP com a CN; 

 Criar um sistema Web para acesso dos usuários, disponibilizando gráficos 

gerenciais; 

 Validar e testar dados em uma base real. 

 

1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A dissertação está estruturada em introdução (capítulo 1), onde contextualiza o 

tema e os objetivos gerais e específicos. No capítulo 2 são apresentados os referenciais 

teóricos centrais do trabalho que são a tomada de decisão, conceito de Extract Transform 

Load (ETL), Business Intelligence, Data Mining, Computação em Nuvem e o estado da 

arte. No capítulo 3 caracteriza-se o cenário e as ferramentas analisadas, a forma de 

coleta de dados para desenvolvimento da ferramenta, a metodologia de 

desenvolvimento, as tecnologias utilizadas, modelagem do aplicativo, modelo das tabelas 

acessadas do ERP e os serviços consumidos na Microsoft Azure. 

No capítulo 4 apresentam-se o sistema WEB e os resultados das previsões de 

vendas. 

As principais conclusões da dissertação, cumprimento dos objetivos e a 

apresentação de sugestão para estudos futuros encontra se no capítulo 5. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo são abordados os referenciais teóricos referentes aos temas 

centrais deste trabalho, visando destacar os aspectos teóricos em relação aos conceitos 

envolvidos. 

Os temas dizem respeito a:  a) Tomada de decisão; b) Conceito de ETL; c) 

Business Intelligence; d) Data Mining; e) Computação em Nuvem; f) Windows Azure. 

 

2.1. TOMADA DE DECISÃO 

 

Segundo Simon (1963), a maior parte do tempo de um executivo é gasto com o 

processo de tomada de decisão. Herbert Simon é considerado o pai da teoria da decisão 

e um dos principais autores sobre processo decisório (CHIAVENATO, 1999). Para o 

autor, administrar é sinônimo de decidir e a capacidade de decisão do administrador é a 

sua característica mais importante (SIMON, 1963). A teoria comportamental também 

considera a decisão a principal atividade da organização e chega a afirmar que a 

organização é um sistema de decisões (CHIAVENATO, 1999, p. 212). 

 Segundo Chiavenato (1999, p.213) decidir é escolher entre algumas alternativas 

de curso de ação. Decisão é o processo de análise e escolha, entre várias alternativas 

disponíveis, do curso de ação que a pessoa deverá seguir. 

A decisão compreende três fases principais, complexas e sequenciais. A primeira 

trata da descoberta de ocasiões que necessitem uma decisão. A segunda da 

identificação dos possíveis cursos de ação ou alternativas. Por fim, a terceira é a escolha 

entre um desses cursos. As etapas também são denominadas respectivamente de coleta 

de informações, estruturação e escolha (SIMON, 1963). 

A Figura 1 representa as três fases e as suas relações. O primeiro bloco 

representa a primeira fase, coleta de informações. Ela se relaciona com a segunda fase, 

a estruturação, que por sua vez se relaciona com a terceira fase, a escolha. 

 



7 

 

 

 
 

Figura 1 - Fases do processo de tomada de decisão 

Fonte: Adaptado de Simon (1963, p. 14-17) 
 

A coleta de informações, também conhecida como fase de inteligência, é a etapa 

onde o gestor busca ocasiões para tomar decisão. Essa busca se dá pela coleta e análise 

de informações do ambiente. O processo pode ser manual ou automático. A etapa de 

coleta tem forte relação com a etapa seguinte, de estruturação, pois em ambas a busca 

de informações é fundamental. (SIMON, 1963). 

A estruturação consiste na identificação e análise das alternativas ou cursos de 

ação possíveis.  Após definir o que é preciso decidir na fase de coleta de informações, 

nesta fase são identificados os cursos de ação possíveis, alternativas, e confrontados 

contra os objetivos para identificar qual é o mais adequado. Também pode ocorrer a 

necessidade de entender melhor o problema e, consequentemente, voltar a fase anterior 

para obter mais informações. Nesta etapa, podem ocorrer novas situações de decisão 

que gerarão um novo ciclo (SIMON, 1963). 

A escolha consiste na escolha de uma alternativa, ou seja, a tomada de decisão. 

Ela implica no abandono das outras possíveis (SIMON, 1965).  

Devido a esse rumo escolhido, novas decisões deverão ser tomadas, gerando 

novos ciclos e por isso boa parte do tempo dos executivos é gasta com o processo 

decisório. (SIMON, 1963). 
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2.2. CONCEITO DE ETL 

 

Segundo Gonçalvez (2012) ETL que é uma sigla para Extract, Transform and 

Load, ou seja, extração, transformação e carga é uma técnica ou processo de banco de 

dados em que os dados propriamente ditos são movidos das mais diversas origens e 

armazenados em outros locais. 

A Figura 2 ilustra de forma geral o processo de ETL: 
 

 
Figura 2 - Ilustração das fases de ETL 

Fonte: O Autor 

 

De acordo com Gonçalvez (2012) a primeira parte do processo diz respeito à 

extração dos dados, determinando a origem, tamanho e disponibilidade. Se a origem não 

cumprir uma série de regras os dados a serem extraídos podem ser rejeitados nesta 

etapa. A extração prepara os dados em um determinado formato para iniciar o processo 

de transformação.  

 

Segundo Barbieri (2001) o processo de ETL se resume basicamente em 5 

passos:  

1. Identificação da origem dos dados a serem coletados, sendo que as fontes 

podem estar espalhadas em diversos sistemas transacionais e banco de 

dados da organização;  

2. Realizar a limpeza dos dados para possibilitar posterior transformação, e 

nesta etapa ocorre os ajustes nos dados, com o intuito de corrigir 

imperfeições com o objetivo de oferecer um melhor resultado para o 

usuário final;  

ERP 
Extração 

Transformação 

Carga 
DaaS 
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3. A terceira etapa é de transformação dos dados e tem por objetivo fazer a 

padronização dos dados em um único formato;  

4. A fase seguinte é de carga dos dados para o Data Warehouse;  

5. Por fim, existe a etapa de atualização dos dados no DW, realizada a partir 

das alterações sofridas pelos dados nos sistemas operacionais da 

organização. 

 

A segunda parte é a transformação. Em posse dos dados, são elaboradas e 

aplicadas todas as regras, para selecionar algumas colunas dos dados obtidos no 

processo de extração, converter caracteres de um determinado campo, derivar novas 

colunas, ordenar as informações. E validar inconsistências para que os dados a serem 

inseridos estejam em conformidade com a base de destino.  

É neste processo que a necessidade de negócio deve ser aplicada.  

Alguns processos utilizados na transformação dos dados são: 

Limpeza: Constitui no conjunto de atividades realizadas, sobre os dados 

extraídos, de modo a corrigir o uso incorreto ou inconsistente de códigos e caracteres 

especiais, tratar dados perdidos, corrigir os valores duplicados ou errados. Independente 

do problema a ser solucionado pelo processo de limpeza, a finalidade é deixar os 

elementos de dados dentro de formatos padrões, não duplicados, corretos, consistentes 

e espelhando a realidade; 

Eliminação: constitui em desconsiderar os campos e dados provenientes de 

sistemas legados que não são úteis ao DW; 

Cálculos, derivação e alocação: são transformações a serem aplicadas às 

regras do negócio identificadas durante o processo de levantamento de requisitos. É 

conveniente que as ferramentas a serem empregadas possuam um conjunto de funções, 

tais como manipulação de textos, aritmética de data e hora, entre outras. (GONÇALVEZ 

2012) 
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A carga é a fase final, em que os dados são carregados na base de destino, 

tratando conflitos de chaves primárias e atualizações de chaves estrangeiras de acordo 

com os dados a serem inseridos. (GONÇALVEZ 2012) 

 

 

 

2.3. DATA WAREHOUSE 

Segundo Inmon (1997), Data Warehouse (DW) é um conjunto de dados baseado 

em assuntos, integrado, não volátil e variável em relação ao tempo, de apoio às decisões 

gerenciais. 

Serra (2002) define como um banco de dados voltado para suporte à decisão de 

usuários finais, como monitorar e comparar as operações atuais com as passadas 

podendo assim prever as situações futuras.  

Segundo Inmon (1999) o DW nada mais é do que um banco de dados contendo 

dados extraídos do ambiente de produção da empresa, que foram selecionados e 

depurados, tendo sido otimizados para processamento de consulta e não para 

processamento de transações. 

Inmon (2001) define o DW como um ambiente que disponibiliza dados 

consolidados e integrados propícios à realização de análises em várias dimensões. O 

ambiente criado pelo conceito de DW permite aos usuários a integração de dados de 

módulos distintos, assim criando oportunidades de negócio a partir de sua utilização. 

Analisando a definição de Inmon (1997), O DW possui as seguintes 

características: 

 

 É baseado em assuntos, o DW é projetado com o intuito de fornecer 

informações estratégicas sobre o negócio, e não descrever os processos 

do negócio, como os sistemas operacionais da organização; 

 

 É integrado, ao projetar-se o modelo de dados do DW, tem-se o cuidado 

de eliminar as redundâncias e as possibilidades de respostas ambíguas. 

O modelo é construído e organizado de forma a obter-se respostas únicas 
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e certas, normalmente de forma independente da forma como os dados 

estão organizados nos sistemas operacionais;  

 

 Não é volátil. O principal conceito de alimentação de dados no DW é a de 

que em determinados períodos, sejam extraídos dados dos sistemas 

operacionais e armazenados no DW. Uma vez armazenado, o dados não 

sofrem alterações;  

 

 É variável em relação ao tempo, com o acúmulo de dados sobre diversos 

períodos, o DW fornecerá subsídios para análises do negócio em tempos 

diferentes, possibilitando análises de regressões, tendências. 

 
2.3.1. DATA MART 

De acordo com Kimball; Ross (2013) um Data Mart é um Data Warehouse de 

menor capacidade e complexidade usado para atender a uma unidade específica de 

negócios. Portanto, são tipicamente mais fáceis de construir e manter. 

Um Data Mart, segundo Inmon (2005) é uma coleção de assuntos organizados 

para dar suporte à tomada de decisão e estão baseados nas necessidades de um 

determinado departamento. É geralmente descrito como um subconjunto dos dados 

extraído para um ambiente separado. 

Barbieri (2011) define o Data Mart como um depósito de dados que atende a 

áreas específicas da empresa e objetiva auxiliar o processo decisório gerencial. 

Data Mart, na definição de Serra (2002), é um pequeno Data Warehouse que 

fornece suporte à decisão de um pequeno grupo de pessoas. Por ser departamental, o 

Data Mart é atrativo por possuir baixo custo e tempo menor de implementação. 

Segundo Machado (2013), o Data Mart representa um subconjunto de dados do 

DW. Permite acesso descentralizado e atualmente serve de fonte para os dados que 

comporão os bancos de dados individuais. Uma das principais vantagens de seu 

emprego é a possibilidade de retorno rápido, garantindo um maior envolvimento do 

usuário final, capaz de avaliar os benefícios extraídos de seu investimento. 
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A Tabela 1 apresenta uma comparação entre as características de Data 

Warehouse e Data Mart. 

 

Tabela 1 - Comparação entre Data Warehouse e Data Mart 

Data Warehouse Data Mart 

Corporativo (múltiplas áreas); Departamental (única área); 

Nível estratégico; Nível tático; 

Otimizado para armazenamento e 
gerenciamento de grandes volumes de 
dados; 

Otimizado para acesso e análise; 

Muitas fontes de dados; Poucas fontes de dados; 

Múltiplos estágios de implementação 
(maior tempo); 

Pequenos estágios de implementação 
(menor tempo); 

 

Fonte: (INMON, 2005) 

Observa-se que as principais diferenças entre Data Mart e Data Warehouse 

estão relacionadas ao tamanho e o escopo do problema a ser resolvido. Enquanto um 

Data Mart trata de problema departamental, um Data Warehouse envolve o esforço de 

múltiplas áreas da empresa. Desta forma, o desenvolvimento de um Data Warehouse 

requer tempo, dados e investimentos gerenciais muito maiores que um Data Mart. 

(INMON, 2005) 

 

2.4. MODELAGEM DIMENSIONAL 

De acordo com Machado (2013) a modelagem multidimensional é uma técnica 

de concepção e visualização de um modelo de dados de um conjunto de medidas que 

descrevem aspectos comuns de negócios. É utilizada especialmente para sumarizar e 

reestruturar dados e apresentá-los em visões que suportem a análise dos valores desses 

dados. 

Segundo Kimball; Ross (2013) a modelagem dimensional é uma metodologia que 

permite modelar logicamente dados para melhorar o desempenho de consultas e prover 

facilidade de utilização a partir de um conjunto de eventos básicos de medição. Os 

modelos dimensionais são compreensíveis, previsíveis, ampliáveis e resistentes ao 

ataque específico de grupos de usuários de negócio, por se manter fiel à simplicidade. E 

ter uma perspectiva voltada para as necessidades analíticas da empresa. A modelagem 
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dimensional é uma metodologia que possibilita que os dados sejam modelados visando 

aperfeiçoar o desempenho de consultas e oferecer facilidades de utilização a partir de 

um grupo de eventos de medição. A visão dimensional facilita o entendimento e 

visualização de problemas típicos de sistemas de apoio à decisão. Existem dois 

esquemas mais utilizados para modelagem dimensional dos dados, são eles: Esquema 

Estrela (Star Schema) e Esquema Floco de Neve (Snowflake Schema). 

 

2.4.1. ESQUEMA ESTRELA 

Idealizado e criado por Ralph Kimball, o esquema estrela é uma forma de dispor 

as tabelas do modelo relacional para o modelo dimensional, podendo ser implementado 

em banco de dados relacionais e principalmente, em banco de dados multidimensional. 

O esquema estrela é uma estrutura simples, com poucas tabelas e relacionamentos bem 

definidos, e assemelha-se ao modelo de negócio, o que facilita a leitura e entendimento 

do banco de dados. Permite a criação de um banco de dados que facilita a execução de 

consultas complexas, podendo ser realizadas de modo eficiente e intuitivo. (Kimball; 

Ross, 2013). 
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A Figura 3 representa o esquema estrela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Representação da estrutura do Esquema Estrela 

Fonte: KIMBALL (1998) 

O nome "estrela" está associado à disposição das tabelas no modelo, que 

consiste de uma tabela central, a tabela de fatos, que se relaciona com diversas outras 

tabelas, as tabelas de dimensão. A representação mais simples de um modelo 

dimensional contém um esquema estrela com uma tabela de fatos relacionada com 

tabelas de dimensão, mas um modelo dimensional pode ter uma ou mais tabelas de fatos, 

relacionadas com tabelas de dimensão. Entretanto, a visão de um esquema por vez torna 

o modelo mais claro. (Kimball; Ross, 2013) 
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2.4.2. TABELA DE FATOS 

A tabela de fatos é a principal tabela de um modelo dimensional, onde as 

medições numéricas de interesse da empresa estão armazenadas. A tabela de fatos no 

centro da estrela, ilustrada na Figura 3, registra os fatos que serão analisados. Ela é 

composta por uma chave primária e pelas métricas de interesse para o negócio. A mesma 

fica rodeada pelas tabelas de dimensões. As dimensões indicam a forma como as 

medidas serão vistas, os seja, são os aspectos pelos quais se pretende observar as 

métricas. A intersecção das chaves de dimensão define a granularidade da tabela de 

fatos, e é importante que todas as medidas na tabela de fatos tenham a mesma 

granularidade. (Kimball; Ross, 2013) 

A granularidade diz respeito ao nível de detalhe ou de resumo contido nas 

unidades de dados existentes no DW (Inmon, 1997). Quanto mais detalhe, mais baixo o 

nível de granularidade. Quanto menos detalhe, mais alto o nível de granularidade. 

A Figura 4 é um exemplo de uma tabela fato que armazena as informações de 

vendas de uma loja de varejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 - Tabela Fato 

Fonte: O Autor 

 

2.4.2.1. TABELAS DE DIMENSÃO 

Segundo Kimball (1998) a tabela de dimensão armazena as descrições textuais 

das dimensões do negócio. Cada tabela de dimensão tem uma chave primária que 

corresponde exatamente a um dos componentes da chave composta da tabela de fatos. 
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A Figura 5 é um exemplo de uma tabela de dimensão tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 - Tabela de dimensão tempo relacionada com a tabela de fatos venda 

Fonte: O Autor 
 

2.4.2.2. ESQUEMA FLOCO DE NEVE 

 

O Esquema Floco de Neve é uma extensão do Esquema Estrela e consiste na 

decomposição de uma ou mais dimensões, formando hierarquias nas dimensões, isto é, 

normalizando-as. Esse tipo de esquema é utilizado quando se tem dimensões grandes 

que são estáticas ou semiestáticas. (Kimball; Ross, 2013) 

A Figura 6 representa a modelagem do tipo floco de neve onde a tabela 

Dim.Produto está normalizada contendo a ligação com a tabela Dim.Categoria. 
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Figura 6 - Representação da estrutura do Esquema Floco de Neve 

Fonte: DEVMEDIA (2016) 
 

A Figura 7 demonstra os componentes e as etapas de um ambiente que possui 

Data Warehouse e Data Mart. 

Figura 7 - Ambiente de Data warehouse e Data Mart 

Fonte: BARBIERI (2011) 
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2.5. BUSINESS INTELLIGENCE 

O conceito de BI - Business Intelligence segundo Barbieri (2011), pode ser 

definido como a utilização de variadas fontes de informação para se definir estratégias 

de competitividade nos negócios da empresa.   

O BI de forma mais ampla, pode ser entendido como a utilização de várias fontes 

de informação para definir estratégias de competitividade nos negócios. O grande 

problema empresarial é a grande quantidade de dados disponível, provocando 

dificuldades na extração de informações, dificultado dessa forma o processo de tomada 

de decisão. As informações vitais para tomadas de decisões estratégicas estão 

escondidas em milhares de tabelas e arquivos, ligadas por relacionamentos de 

correlações transacionais, em uma organização inadequada para o estabelecimento de 

decisões. O objetivo maior das técnicas de BI, neste contexto, está exatamente na 

definição de regras e técnicas para a formatação adequada destes volumes de dados, 

com a finalidade de transformá-los em depósitos estruturados de informações, 

independentemente da sua origem. (REZENDE, 2005). 

Segundo SERRA (2002), o grande desafio de qualquer indivíduo que gerencia 

processos é a análise dos fatos relacionados a seu dever. Diante disso, a análise deve 

ser feita com ferramentas e dados disponíveis, detectando tendências e tomando 

decisões eficientes no tempo correto. 

Na Tabela 2 são destacadas algumas das variadas definições de BI.  

Autor Definição de BI 

Kulkarni and King (1997) Um produto de análise de dados de negócios, obtido por 
meio de ferramentas de inteligência de negócios. 

IBM (Whitehorn & 
Whitehorn 1999) 

Um termo genérico que cobre amplamente os processos 
envolvidos na extração de informações valiosas de 
negócios, a partir da massa de dados que existe dentro 
de uma típica empresa. 

Adelman and Moss (2000) Um termo que abrange uma ampla gama de software e 
soluções analíticas para reunir, consolidar, analisar e 
fornecer acesso à informação de forma a permitir aos 
usuários de uma empresa a tomada de uma melhor 
decisão para os negócios. 

Mossand Atre (2003) É uma arquitetura e uma coleção de operações 
integradas, bem como aplicações de apoio à decisão e 
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bancos de dados que oferecem a comunidade 
empresarial acesso fácil aos dados corporativos 

Gangadharan and Swami 
(2004) 

O resultado da análise aprofundada dos detalhados 
dados de negócio, incluindo banco de dados e 
tecnologias de aplicativos, bem como as práticas de 
análise. 

Chang (2006) A precisa, oportuna, crítica de dados, informação e 
conhecimento que suporte a tomada de decisão 
estratégica e operacional e avaliação de riscos em 
ambientes de negócios incertos e dinâmicos. A fonte dos 
dados, a informação e o conhecimento são tanto internos 
da organização coletada, como as fornecidas 
externamente por parceiros, clientes ou terceiros, como 
resultado de sua própria escolha. 

Gartner Research 
(Hostmann 2007) 

Um termo abrangente que inclui as aplicações analíticas, 
a infraestrutura e plataformas, bem como as melhores 
práticas. 

Business Objects 
(Business Objects 2007) 

A utilização de dados díspares de uma organização para 
fornecer informações e análises significativas para 
funcionários, clientes, fornecedores e parceiros para a 
tomada de decisão mais eficaz. 

Cognos (Cognos 2007) BI aproxima as pessoas e os conjuntos de dados, 
oferecendo uma variedade de maneiras de ver a 
informação que apoia a tomada de decisão baseada em 
fatos. 

SAS Institute (Ing 2007) Entregar a informação certa às pessoas certas no 
momento certo para apoiar uma melhor tomada de 
decisão e obter vantagem competitiva. 

Oracle (Oracle 2007) Um portfólio de tecnologias e aplicações que oferecem 
um sistema de Gestão Integrada de Desempenho 
Empresarial fim-a-fim, incluindo aplicativos de 
desempenho da gestão financeira, aplicações de BI 
operacional e ferramentas de BI e data warehousing 

Informatica, Teradata, 
MicroStrategy (Markarian, 
Brobst & Bedell 2007) 

Um processo interativo para exploração e analise 
estruturada, de informações de domínio específico 
(muitas vezes armazenados em um data warehouse) a 
fim de identificar tendências ou padrões, obtendo, assim, 
conhecimento e conclusões. 

 

Tabela 2 - Definições de BI 

FONTE: Adaptado de: CHEE et al. (2009) 
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Segundo Serra (2002), um sistema de Business Intelligence apresenta as 

seguintes características:  

 

 Extrair e integrar dados;  

 Analisar dados contextualizados;  

 Trabalhar com hipóteses; 

 Procurar relações de causa e efeito;  

 Transformar os registros obtidos em informação útil para o conhecimento 

empresarial. 

 

O principal benefício do BI para uma organização é a capacidade de fornecer 

informações precisas quando necessário, incluindo uma visão em tempo real do 

desempenho corporativo. Estas informações são necessárias para todos os tipos de 

decisões, principalmente para o planejamento estratégico (TURBAN et. al, 2009). 

Segundo Kimball; Ross (2013), o poder de soluções de Business Intelligence 

pode proporcionar a organização uma substancial vantagem competitiva em relação à 

seus competidores. Um pequeno investimento numa solução adequada de BI pode 

produzir retornos significativos. 

O grande objetivo do BI está em definir regras e técnicas para a formatação 

adequada das informações, transformando-as em depósitos estruturados de dados. O 

conceito está, na sua essência, relacionado com formas alternativas de tratamento de 

informações BARBIERI (2011). Os dados operacionais e informacionais constituem 

fontes importantes para o estabelecimento dos conceitos de BI. Porém, com 

características distintas, como apresentado na Tabela 3: 
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Tabela 3 - Comparação entre dado operacional e informal 

 
Fonte: BARBIERI (2011) 

 

O BI se mostrou tão importante que pode definir o sucesso ou a falência de uma 

empresa, como foi o caso da Toyota, citado por TURBAN et al.(2009), que no final dos 

anos 90, passou por diversos problemas de logística e financeiros e encontrou no BI 

juntamente com o uso do Data Warehouse uma solução para o problema. Diante do 

exposto, percebe-se a relevância do tema nos dias atuais, onde decisões precisam ser 

tomadas num curto espaço de tempo e com máximo de acerto, por isso as ferramentas 

de BI vêm para auxiliar os gerentes no alcance deste objetivo. 

2.5.1. BENEFÍCIOS NA UTILIZAÇÃO DO BI  

 
Os benefícios nas aplicações de BI são vastas e têm aplicações em diferentes 

setores da estrutura organizacional, Segundo ARNETT et al. (2000) as ferramentas de 

BI permitem a organização: 

 

 Antecipar e gerir os riscos, analisando as potenciais evoluções que se vão 

verificar no meio aplicado, através de uma análise dos pontos fortes e 
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fracos do ambiente   econômico, extraindo assim potenciais ameaças e 

minimizando os potenciais riscos, ligados à incerteza; 

 

 Organizar as informações dispersas, extraindo somente as que possam 

ser relevantes para a empresa, e construir cenários para ajudar os 

gestores na tomada das decisões; 

 

 Agir oportunamente face aos concorrentes, conhecer o mercado, 

analisando quais as potencialidades de crescimento, quais os produtos 

que mais se adaptem às necessidades dos clientes; 

 

 Posicionar-se estrategicamente no mercado adquirindo um conhecimento 

aprofundado do meio envolvente à organização. É necessário conhecer 

bem os atores em todas as suas dimensões: nível de competitividade, o 

número de concorrentes e respectiva cota de mercado, capacidade 

financeira, produtos concorrentes, procedimentos, tecnologia de que 

dispõem, e, se possível, estratégia. É viável deste modo explorar as 

fraquezas dos concorrentes, através do seu acompanhamento contínuo; 

 

 Antecipar as mudanças nos mercados assegurando as informações 

relevantes sobre as mudanças em curso e determinar as ameaças ou 

oportunidades; 

 
As ferramentas de BI trarão benefícios para a organização, dentre os quais, cita 

PRIMAK (2008):  

 Retorno sobre Investimento mais rápido para projetos implantados com 

BI; 

 Maior controle e menos dados incorretos; 

 Alinhamento de informações estratégicas e operacionais;  

 Facilidade de controle de acesso e definição de níveis de gerência;  
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 Rapidez na informação para tomada de decisões estratégicas; 

 Informação consistente em vários locais dispersos; 

 Vantagem competitiva. 

 

2.5.2. DIFICULDADES NA IMPLEMENTAÇÃO DO BI 

Na implementação de projetos de BI surgem barreiras que devem ser superadas, 

para garantir o sucesso do projeto. Muitos fracassos já ocorreram neste tipo de projeto 

mostrando que a implementação do BI deve ser bem planejada. Desta forma, estão 

abaixo elencadas algumas dificuldades em uma implementação de BI de acordo com 

PRIMAK (2008): 

 Dados operacionais estão dispersos, e muitas vezes incoerentes com a 

organização; 

 Deficiência dos sistemas operacionais utilizados pelas organizações, que 

não armazenam dados úteis para futura tomada de decisão; 

 A organização não reconhece as necessidades de informações, e só 

reconhece quando muitas vezes é tarde demais; 

 A falta de conhecimento dos gestores pode deixar um projeto de BI sem 

utilidade prática; 

 Necessidade de uma boa inter-relação entre a área de negócio com a 

equipe de tecnologia da informação; 

 As ferramentas técnicas operacionais da atualidade são dispersas e 

ineficientes, e necessitam de uma reconstrução para serem utilizadas para 

o BI; 

 A obtenção de informações de diversas fontes externas é feita de uma 

maneira que a relação custo benefício pode não ser favorável; 

 Alguns projetos falham em decorrência de uma adoção de Hardware e 

Software equivocada; 

 Muitos problemas podem ocorrer devido à falta de experiência e 

conhecimento do fornecedor da ferramenta de BI; 
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 O tratamento dos dados (ETL) e o armazenamento (DW/DM) é um 

processo que deve ser bem planejado, em decorrência de ser trabalhoso 

e complexo, necessitando de profissionais de alto gabarito para garantir o 

sucesso desta etapa; 

 Simples erros na elaboração e desenvolvimento de um DW podem ser 

fatais e trazerem resultados negativos ao projeto; 

 Dificuldade de realizar o nivelamento entre o BI e a gestão do 

conhecimento da organização; 

 O custo para implementação de um projeto de BI não é barato. 

2.6. DATA MINING 

É o processo de exploração e análise de dados por forma a descobrir padrões e 

regras que possam ser importantes para a resolução de determinado problema (Linoff et 

al., 2000). 

Data Mining usa técnicas de estatísticas e redes neurais para descobrir o 

comportamento dos clientes. Ele trabalha com os dados mais relevantes, para poder 

mostrar informações e mostrar tendências mercadológicas. Estas informações são 

mostradas através de gráficos, onde os consultores e donos de empresas conseguem 

visualizar as informações de forma simples (TURBAN et al., 2009). 

Segundo Turban et al.  (2009) a mineração de dados inclui tarefas como extração 

de   conhecimento, arqueologia    de    dados, exploração    de    dados, processamento 

de padrões de dados, limpeza de dados e coleta de informações. Para a utilização de 

data mining, são utilizadas técnicas para se encontrar padrões: 

 Classificação: é a mais comum das atividades de data mining. Tem por objetivo 

analisar os dados históricos presentes em um banco de dados e gerar modelos 

que sejam capazes de prever comportamento futuro. A classificação utiliza 

ferramentas como redes neurais e árvores de decisão. 

 Agrupamento: nesse caso, o banco de dados é dividido em segmentos cujos 

membros apresentam qualidades semelhantes.  A meta é criar grupos em que os 

membros internos tenham semelhança máxima e os externos, semelhança 

mínima. 
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 Associação: são estabelecidas relações entre itens que ocorrem juntos em 

determinado registro. Descoberta de sequência: é a identificação de associações 

ao longo do tempo. É utilizada para aumentas as vendas e detectar fraudes.  

 Regressão:  é uma técnica estatística usada para mapear dados para um   valor   

de   previsão, é   uma   forma   de   estimativa.   Podem   ser realizadas previsões 

de vendas. 

 Previsão:  esse método avalia valores futuros com base em padrões dentro de 

amplos conjuntos de dados é usado para previsão de demanda. 

 

2.7. PREVISÕES DE SÉRIES TEMPORAIS 

Os métodos de predição visam descobrir um possível valor futuro de uma 

variável, sendo que as predições numéricas visam prever valores para variáveis 

contínuas. As técnicas de regressão modelam o relacionamento de variáveis 

independentes (chamadas preditoras) com uma variável dependente (chamada 

resposta). As variáveis preditoras são os atributos dos registros, e a resposta é o que se 

quer predizer. (TURBAN et al., 2009) 

 

2.7.1. SÉRIE TEMPORAL 

Segundo Goldschmidt; Passos; Bezerra (2015) a análise de uma série temporal 

é o processo de identificação das características, padrões e propriedades importantes da 

série, utilizados para descrever em termos gerais o seu fenômeno gerador. Dentre os 

diversos objetivos da análise de séries temporais, o maior deles é a geração de modelos 

voltados à previsão de valores futuros. 

Conforme Morretin & Toloi (1987), uma série temporal é qualquer conjunto de 

observações ordenadas no tempo. Séries temporais são compostas por quatro 

elementos:  

1. Tendência: verifica o sentido de deslocamento da série ao longo de vários 

anos.  

2. Ciclo: movimento ondulatório que ao longo de vários anos tende a ser 

periódico.  
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3. Sazonalidade: movimento ondulatório de curta duração, em geral, inferior a 

um ano; associada, na maioria dos casos, a mudanças climáticas.  

4. Ruído aleatório ou erro: compreende a variabilidade intrínseca aos dados e 

não pode ser modelado. 

Segundo Morretin & Toloi (1987) como uma série temporal tem os dados 

coletados sequencialmente ao longo do tempo, espera-se que ela apresente correlação 

seriada no tempo. Os modelos de Box-Jenkins, genericamente conhecidos por ARIMA e 

na literatura em português por Auto regressivos Integrados de Médias Móveis, são 

modelos matemáticos que visam captar o comportamento da correlação seriada ou auto 

correlação entre os valores da série temporal, e com base nesse comportamento realizar 

previsões futuras. Se essa estrutura de correlação for bem modelada, fornecerá boas 

previsões. 

Para Pellegrini (2000) o modelo de Box-Jenkins possui os modelos 

determinísticos e estocásticos. É dito como determinístico se a previsão gerada para 

valores futuros é exatamente determinada por alguma função matemática. No entanto, 

muitos fenômenos não são de natureza determinística, devido à incidência aleatória de 

fatores desconhecidos, nestes casos, a previsão do valor futuro está sujeita a um cálculo 

de probabilidade. Modelos matemáticos desenvolvidos para analisar tais sistemas são 

ditos estocásticos, sendo caracterizado por uma família de variáveis aleatórias que 

descrevem a evolução de algum fenômeno de interesse. 

Para Goldschmidt; Passos; Bezerra (2015) a previsão de séries temporais tem 

sido utilizada em diversos problemas do mundo real, reduzindo riscos gerados por 

incerteza e auxiliando o planejamento e a tomada de decisões, uma vez que a eficácia 

de uma decisão depende muitas vezes de eventos anteriores a ela mesma. 

 
2.7.2. REGRESSÃO LINEAR  

Segundo Goldschmidt; Passos; Bezerra (2015), a regressão linear é a forma mais 

simples de regressão, em que a função a ser abstraída a partir dos dados é uma função 

linear. O número de variáveis, ou atributos, envolvido no problema varia de um caso para 

outro. Na situação mais simples, a regressão linear, denominada regressão linear 
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bivariada, possui uma variável Y, chamada variável dependente. Esta variável é 

representada como uma função linear de outra variável X, chamada variável 

independente. Mais formalmente, o objetivo é, a partir dos dados existentes, definir 

valores adequados para os parâmetros α e β da função linear representada pela equação 

𝒀 =  𝜶 + 𝜷𝑿. 

A Figura 8 é um gráfico que demonstra o resultado de uma previsão utilizando 

regressão linear. 

 

Figura 8  - Gráfico de regressão linear 

Fonte: O Autor 
 

A Figura 9 ilustra o conjunto composto, basicamente, por cinco atividades 

contínuas e sequenciais com relação aos dados: seleção, pré-processamento e limpeza, 

transformação, mineração dos dados e interpretação dos resultados. 

(R$) 

(R
$
) 
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Figura 9 - Conjunto de atividades para gerar conhecimento dos dados 

Fonte: Adaptado de Fayyad et al. (1996) 
2.8. OUTLIERS 

O outlier é o valor significativamente distinto de um conjunto de observações, ou 

valor discrepante em relação aos restantes dos dados observados. (BARNETT; LEWIS, 

1994) 

Segundo Barnett e Lewis o outlier é um valor correto, todavia um evento raro, 

representando a inevitável variabilidade dos dados. Identificar os outliers é primordial, 

pois eles revelam importantes características, informações novas, modelos de 

comportamento ou atitudes especiais de um grupo que é heterogêneo em relação aos 

demais dados. 

 

2.9. COMPUTAÇÃO EM NUVEM 

 

Esta seção visa descrever as definições sobre o termo CN e classificar os tipos 

de serviços oferecidos.   

O termo computação em nuvem, segundo Taurion (2009), surgiu em 2006 em 

uma palestra de Eric Schmidt, da Google, sobre como sua empresa gerenciava seus data 

centers. Atualmente, computação em nuvem, se apresenta como o cerne de um 

movimento de profundas transformações do mundo da tecnologia. 
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A definição utilizada por Chirigati (2009) é um novo modelo de computação 

emergente que move todos os dados e as aplicações dos usuários para grandes centros 

de armazenamento. Com isso, as aplicações e os sistemas de hardware são distribuídos 

na forma de serviços baseados na Internet. Fundamentada em conceitos já estabelecidos 

previamente, como a virtualização e o modelo pago pelo uso, a computação em nuvem 

possui uma série de vantagens, como a possibilidade de ampliar os recursos utilizados 

sempre que necessário.  

Para Sousa (2009) a nuvem é uma representação para a Internet ou 

infraestrutura de comunicação entre componentes arquiteturais, baseada em uma 

abstração que oculta a complexidade da infraestrutura. Cada parte desta infraestrutura é 

provida como um serviço, e estes serviços são normalmente alocados em data centers, 

utilizando hardware compartilhado para computação e armazenamento. 

Para Rosenberg e Mateos (2010) são cinco os princípios que definem CN: 

1. Recursos computacionais disponíveis para qualquer usuário inscrito;  

2. Recursos computacionais virtualizados para maximizar a utilização do 

hardware;  

3. Escalabilidade elástica, possibilidade de alocar e liberar recursos de 

acordo com a necessidade do cliente; 

4. Criação e remoção automática de máquinas virtuais;  

5. Modelo de pagamento em função dos recursos utilizados. 

De acordo com Taurion (2009) uma definição simples para o conceito de 

Computação em Nuvem pode ser um conjunto de recursos com capacidade de 

processamento, armazenamento, conectividade, plataformas, aplicações e serviços 

disponibilizados pela Internet. Ou seja, a Computação em Nuvem é um conjunto de 

recursos virtualizados de fácil acesso (hardware, plataformas de desenvolvimento e 

serviços). 

A Figura 10 demonstra o conceito de computação em nuvem que apresenta uma 

camada que esconde os recursos de Hadware. Onde diversos dispositivos estão 

conectados a nuvem que fornece diversos serviços. 
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Figura 10 - Conceito de computação em nuvem 
Fonte: CANSTOCKPHOTO (2016) 

2.9.1. CLASSIFICAÇÃO 

A Figura 11 ilustra uma visão geral das classificações de modelos de CN: 

 

Figura 11 - Modelos de computação em nuvem 

Fonte: IBM Technical White Paper IBM (2011) 

 

A CN oferece um conjunto de serviços que estão classificados conforme os itens 

a seguir: 
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2.9.2. Infraestrutura como serviços, Infrastructure as a Service (IaaS) 

Segundo Veras (2012) é a capacidade que o provedor tem de oferecer uma 

infraestrutura de processamento e armazenamento de forma transparente para o cliente, 

normalmente uma organização. 

São recursos de hardware, ou seja poder de processamento, armazenamento, 

virtualização de servidores, que são oferecidos como serviços para usuários finais.  

Neste modelo o cliente aluga a infraestrutura do provedor e acessa os recursos 

através da Internet para criar ou usar aplicativos, pagando pelos recursos computacionais 

por tempo de uso. 

IaaS pode ser definida como adquirir hardware e software básico e passar a 

desenvolver a aplicação em uma infraestrutura virtual baseada na Internet e adquirida e 

paga na forma de serviço. (VERAS, 2012) 

Como a empresa que contrata o serviço, não precisa investir em seu próprio 

hardware, este modelo se torna atraente para as empresas que estão iniciando as suas 

atividades (Start-ups), não tendo a necessidade de altos investimentos na aquisição de 

equipamentos de TI. A proposta do modelo IaaS é alugar os recursos computacionais de 

um provedor de CN, pagar pelo que é utilizado e realizar a alocação de recursos sob 

demanda. Caso aconteça que em um determinado horário do dia, necessite de mais 

capacidade de processamento, pode-se solicitar mais recursos computacionais, 

aumentando a quantidade de servidores para atender a demanda e a carga é balanceada 

entre eles. 

Esta capacidade de adição e remoção de recursos conforme necessário, torna 

se um atrativo para empresas que possuem um modelo de negócio sazonal ou há picos 

de utilização, como por exemplo, lojas virtuais que ao lançarem uma promoção irá 

aumentar por um determinado período a quantidade de acessos a sua loja virtual, ou uma 

faculdade que disponibilizará o resultado do vestibular para centenas ou milhares de 

usuários. 

Assim, a camada IaaS oferece recursos computacionais, para que 

desenvolvedores e empresas entreguem soluções de negócio para seus clientes. 
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2.9.3. Plataforma como serviço, Plataform as a Services (PaaS)  

É um tipo de serviço de CN no qual o provedor não somente oferece o hardware 

e o sistema operacional, mas também plataformas de aplicações e soluções pré-

configuradas. 

A camada PaaS oferece serviços onde é possível que os desenvolvedores 

construam aplicativos sobre a infraestrutura computacional. Isso pode incluir ferramentas 

de desenvolvimento que são oferecidas como serviço para construir serviços de acessos 

a dados. 

Para Rittinghouse e Ransome (2009), o PaaS é uma plataforma para construir, 

executar e personalizar aplicações baseadas na Internet. O modelo PaaS contempla 

todos os recursos que suportam o ciclo completo de construção e implantação de 

aplicações e serviços disponíveis na Internet e sem necessidade de se fazer downloads 

ou instalações. Enquanto que no modelo IaaS os desenvolvedores precisam instalar e 

configurar detalhes do sistema operacional que suportará as aplicações desenvolvidas, 

no PaaS os desenvolvedores podem se concentrar apenas nas tarefas de 

desenvolvimento e geralmente os detalhes sobre qual sistema operacional está 

executando são irrelevantes. O foco passa a ser em inovação, em vez de infraestruturas 

complexas e as organizações podem então direcionar os investimentos para aplicações 

que possam trazer valor real de negócio. 

 

2.9.4. Software como serviço, Software as a Service (SaaS)  

Conforme descrito por Velte A., Velte T. e Elsenpeter (2012) é o modelo em que 

um aplicativo é oferecido como um serviço aos clientes que o acessam através da 

Internet. O provedor faz todo o processo e atualizações assim como mantém a 

infraestrutura funcionando. 

Os custos podem ser cobrados em modelos de negócio diferentes: 

Os custos de acesso ao software pode ser um processo permanente. Ao invés 

de pagar por isso uma vez e ter acesso a ele, quanto mais ele for usado, mais o usuário 

pagará.  
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Por outro lado, em alguns casos o usuário não tem que pagar mais e seu custo 

será cobrado de acordo com o seu uso. 

Para fornecedores, o SaaS possui a vantagem de fornecer uma proteção mais 

eficiente de sua propriedade intelectual, além de criar um canal contínuo de renda. 

A definição de Veras (2012) para SaaS é uma modalidade de serviços em nuvem 

onde os aplicativos de interesse para uma grande quantidade de usuários passam a ser 

hospedados na nuvem como uma alternativa ao processamento e armazenamento local. 

Os aplicativos são oferecidos como serviços por provedores e acessados pelos clientes 

por aplicações como o browser. Todo o controle e gerenciamento da rede, sistemas 

operacionais, servidores e armazenamento é feito pelo provedor de serviço. 

Há muitos tipos de softwares que se assemelham ao modelo do SaaS. 

Basicamente, o software que executa uma tarefa simples sem a necessidade de interagir 

com outros sistemas faz dele candidato ideal para o SaaS. Os clientes que não estão 

propensos a executar a programação de software, mas necessitam de aplicativos 

potentes podem também se beneficiar com o SaaS. Algumas destas aplicações incluem: 

 Gerenciamento de recurso do cliente (CRM); 

 Videoconferência; 

 Gerenciamento de serviços de TI; 

 Contabilidade; 

 Análise da web; 

 Gerenciamento da web; 

 Gerência do conteúdo web. 

O SaaS difere das antigas distribuições de soluções de computação, uma vez 

que o SaaS foi desenvolvido especificamente para uso de ferramentas da web, como o 

navegador. Isto torna-os web-nativos. Foi construído também com um múltiplo back-end, 

que permite a múltiplos clientes usarem o mesmo aplicativo. 

O SaaS oferece acesso à rede baseada em software disponível no mercado. Já 

que o software é gerenciado em uma localização central, os clientes podem acessar seus 

aplicativos sempre que o acesso à Internet estiver disponível. 
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2.9.5. Banco de dados como serviço, Database as a Service (DaaS)  

Neste modelo pode-se contratar e utilizar apenas os recursos de banco de dados, 

sem a preocupação com o sistema operacional e o hardware que irá suportar o banco de 

dados. Elimina-se a necessidade de instalar, gerenciar e suportar hardware e software. 

Possui alta disponibilidade, tolerância a falha e provisionamento simples, 

podendo suportar cargas críticas de trabalho. 

Segundo Velte A., Velte T. e Elsenpeter (2012) são repositórios para a 

informação com links de informação que auxiliam na busca de dados. 

É uma base de dados distribuída, informação difundida entre o Hardware e físico 

dispersado. Mas para o cliente, parece estar armazenado em apenas um local. 

As vantagens desse banco de dados incluem: 

 Maior disponibilidade: caso haja uma falha em um sistema de banco de 

dados, afetará somente um fragmento da informação e não o banco de 

dados inteiro; 

 Melhoria do desempenho de dados: os dados estão armazenados próximo 

ao local com grande demanda e os sistemas de banco de dados são 

paralelos, o que permite que a carga seja balanceada entre os servidores. 

Naturalmente há algumas desvantagens, que são: 

 Complexidade: Maior complexidade para manter o sistema; 

 Integridade: Pode ser difícil manter a integridade do banco de dados por 

ser tão complexo ou mudar tão rapidamente. 

 

2.9.6. Armazenamento como Serviço, Storage as a Service (StaaS)  

Segundo Azure (2015) o serviço de armazenamento é escalonável, durável e 

altamente disponível.  Podem-se gravar dados em campos BLOB (Binary Large OBject), 

tabelas de banco de dados e arquivos. 

 

Consiste na locação de capacidade de armazenamento de dados, pelo qual o 

usuário contrata planos com base na quantidade de dados que podem ser armazenados, 
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na largura de banda para transferência dos dados e na quantidade de dados que podem 

ser trafegados. 

Neste modelo o contratante não tem a preocupação de como será armazenado 

os seus dados, se estarão seguros, ou se terão espaço de armazenamento suficiente 

disponível.  

Reduz os custos iniciais da criação de sua própria solução de armazenamento, 

bem como dos custos contínuos de manutenção e dimensionamento de seus servidores 

de armazenamento. 

 

2.9.7. MODELOS DE IMPLANTAÇÃO DA CN 

Atualmente os tipos de implementação são nuvens públicas, privadas, híbridas e 

comunitárias. 

A nuvem pública, é disponibilizada através do modelo pago pelo uso. São 

oferecidas por organizações públicas ou por grandes grupos industriais que possuem 

grande capacidade de processamento e armazenamento. (VERAS, 2012) 

Os serviços são disponibilizados através da Internet ao público em geral, que é 

disponibilizada por um provedor de serviço em nuvem. 

Este modelo normalmente oferece um maior nível de eficiência em recursos 

compartilhados. 

Uma nuvem pública é uma boa escolha quando: 

 

 O aplicativo tem foco em mobilidade. 

 Existe a necessidade de diminuir o custo com a atualização do Software. 

No modelo em que o sistema fica instalado em cada servidor de cada 

cliente, na eventual necessidade de atualização ou correção do sistema, 

gasta-se tempo para que todos os clientes atualizem suas versões. No 

modelo da nuvem pública atualiza-se em um único servidor, minimizando 

o custo com a atualização do sistema. 

 Um aplicativo SaaS que tem uma estratégia de segurança bem 

implementada. 
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 Na existência da necessidade de aumentar a capacidade dos servidores 

CN nos horários de pico para não haver problemas de indisponibilidade do 

serviço por conta do número de acessos. Ex: Twitter (https://twitter.com/), 

quando sai a notícia de grande visibilidade, um exemplo é a eleição do 

presidente dos EUA. 

 Na implementação de projetos colaborativos. Ex: Wikipédia 

(http://pt.wikipedia.org/). 

 

As nuvens privadas, são os servidores ou datacenters geridos pela organização 

ou por terceiro e seu acesso pode ser local ou remoto. 

Estas nuvens oferecem um nível maior de segurança e controle, mas elas exigem 

que a organização compre e mantenha todo o software e infraestrutura, o que reduz as 

economias de custo que a nuvem pública permitiria.  

Uma nuvem privada é uma boa escolha quando: 

 Seu negócio é parte de uma empresa em que deve-se obedecer a rígidos 

quesitos de segurança e questões de privacidade de dados. 

 Sua empresa possuir mão de obra interna ou terceirizada capacitada para 

dar manutenção na infraestrutura que estará disponibilizando a CN na 

rede interna. 

 

Uma nuvem híbrida inclui uma variedade de opções públicas e privadas com 

múltiplos provedores. Ao espalhar as coisas através de uma nuvem híbrida, você mantém 

cada aspecto de seu negócio em um ambiente CN o mais eficiente possível. A 

desvantagem é que você tem que manter o controle de múltiplas plataformas de 

segurança diferentes e garantir que todos os aspectos do seu negócio possam  se 

comunicar uns com os outros.  

Aqui estão algumas das situações em que um ambiente híbrido é uma boa 

escolha: 

 Sua empresa quer usar um aplicativo do tipo SaaS, mas está preocupado 

com a segurança, e seu fornecedor desse aplicativo SaaS pode criar uma 
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nuvem privada apenas para a sua empresa dentro de seu firewall. Então 

eles fornecem uma rede privada virtual (VPN) para segurança adicional. 

 Sua empresa oferece serviços que são adaptados para diferentes 

mercados verticais. Você pode usar uma nuvem pública para interagir com 

os clientes, mas manter seus dados protegidos dentro de uma nuvem 

privada. 

 Pode-se terceirizar os serviços não críticos para a nuvem pública, 

mantendo os serviços e os dados estratégicos em soluções privadas sob 

o seu controle. Neste modelo, empresas podem tirar vantagem da redução 

de custos com a terceirização de serviços que não fazem parte da 

estratégia de negócio e ao mesmo tempo manter o nível de controle 

desejado sobre os dados. 

Os requisitos de gestão da CN podem se tornar muito mais complexos quando 

você precisa gerenciar Nuvens privadas, públicas e tradicionais ao mesmo tempo e 

interligadas.  

A nuvem comunitária possui uma infraestrutura que é compartilhada por várias 

organizações com objetivos e interesses em comum, tais como a missão, requisitos de 

segurança e políticas, entre outros. Pode ser administrada pelas próprias organizações 

ou por um terceiro e pode existir no ambiente da empresa ou fora dele. 

Este modelo pode ser interessante para pequenas e médias empresas, onde 

cada entidade pode contribuir com sua respectiva parcela de infraestrutura e serviços. 

 

Segundo Veras (2012) os modelos de implantação possuem os seguintes 

benefícios. 

Benefícios comuns às nuvens públicas e privadas incluíram: 

 Alta eficiência; 

 Alta disponibilidade; 

 Elasticidade; 

 Rápida implementação. 
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Alguns benefícios exclusivos da nuvem pública incluíram: 

 Custos iniciais baixos; 

 Economia de escala; 

 Simplicidade para gerenciamento. 

 

Alguns benefícios da nuvem privada incluíram: 

 Maior controle de segurança; 

 Mais fácil integração; 

 Custos totais mais baixos; 

 Despesas de capital depreciação de equipamentos e despesas operacionais. 

 

 
Tabela 4 - Tipos de implantação de CN 

Tipo de 

implantação 

Gerenciamento da 

Infraestrutura 

Proprietário da 

infraestrutura 

Localização da 

infraestrutura 

Pública Provedor 

terceirizado 

Provedor 

terceirizado 

Fora da 

organização 

Privada ou 

Comunitária 

Organização ou 

Provedor 

terceirizado 

Organização ou 

Provedor 

terceirizado 

Dentro ou Fora da 

organização 

Híbrida Ambos, 

organização e 

provedor 

terceirizado 

Ambos, 

organização e 

provedor 

terceirizado 

Ambos, dentro e 

fora da organização 

Fonte: O Autor (2016)  
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2.10. FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO NA CN 

A Microsoft oferece uma série de serviços em nuvem para empresas de qualquer 

tamanho, empresariais de todos os ramos, até lojas de pequenas empresas familiares ou 

pessoas físicas. Uma boa parte das ofertas de nuvem da Microsoft é variante de produtos 

que as pessoas já utilizam, por isso, as versões cloud não são tão difíceis de usar (VELTE 

A., VELTE T. e ELSENPETER (2012). 

 

2.10.1. WINDOWS AZURE 

É definido por Velte A., Velte T. e Elsenpeter (2012) como um sistema 

operacional baseado em nuvem que permite o desenvolvimento, hospedagem e 

ambiente de gerenciamento de serviços para a Azure Servides Plataform. Windows 

Azure permite aos desenvolvedores uma computação on-demand e um ambiente de 

armazenamento que pode ser utilizado para hospedar, escalar e gerenciar aplicações 

web através de data centers da Microsoft. 

Segundo Velte A., Velte T. e Elsenpeter (2012) o Windows Azure pode ser 

utilizado para: 

 Adicionar capacidades de serviço web para as aplicações existentes; 

 Criar e modificar aplicações e, em seguida, migrá-las para a web; 

 Fazer, testar, depurar e distribuir serviços web de forma eficiente; 

 Reduzir os custos de gerenciamento de TI. 

 

2.10.2. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO 

Segundo Veras (2012), o serviço de computação do Windows Azure pode 

executar vários tipos de aplicações. O principal objetivo da plataforma, no entanto, é dar 

suporte a aplicações que têm um grande número de clientes simultâneos e alcançar este 

objetivo escalando verticalmente, ou seja, executando as mesmas aplicações em 

máquinas cada vez maiores, não é possível. Em vez disso, o Windows Azure foi projetado 

para dar suporte a aplicações que escalam horizontalmente, executando múltiplas cópias 

do mesmo código em vários servidores padrão da indústria. 
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Para isso a aplicação é executada em uma máquina virtual, onde o 

desenvolvedor pode acessar este recurso através do portal do Windows Azure em seu 

navegador da web utilizando o Windows Live ID. 

 

2.10.3. SITES 

Os sites do Azure permitem implantar aplicativos Web em uma infraestrutura de 

nuvem dimensionável e confiável. Você pode aumentar ou reduzir ou até mesmo 

dimensionar automaticamente de acordo com suas necessidades de aplicativo AZURE 

(2015). 

Desta forma o desenvolvedor pode concentrar-se no código de seu aplicativo, 

deixando o Azure cuidar da infraestrutura para dimensiona-lo e executá-lo com 

segurança. 

Este serviço possui os recursos abaixo: 

 Suporte às linguagens de programação .NET, PHP, Python, Node.js e 

Java; 

 Auto escala interna e balanceamento de carga; 

 Alta disponibilidade com correção automática; 

 Implantação contínua com Git, TFS, GitHub; 

 Bancos de dados SQL, MySQL, Banco de Dados de Documentos, 

Pesquisa, MongoDB; 

 WordPress, Umbraco, Joomla, Drupal. 

 

2.10.4. BANCO DE DADOS SQL 

É um banco de dados relacional, que se encaixa na categoria do Platform as a 

Service (PaaS). O Banco de Dados SQL do Azure baseia-se em Hardware e Software 

padronizados que são de propriedade, hospedados e mantidos pela Microsoft. Com o 

Banco de Dados SQL você paga pelo uso com opções para escalar verticalmente ou 

horizontalmente para ter maior capacidade. (AZURE, 2015) 

 

Segundo Azure (2015) alguns recursos do serviços de Banco de Dados SQL são: 
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 Autogerenciamento para uma manutenção próxima a zero; 

 Proteção dos dados via auditoria, restauração e replicação geográfica; 

 Não necessita empregar recursos de TI para suporte e manutenção da 

infraestrutura subjacente; 

 

Segundo Azure (2015) o serviço de Banco de Dados SQL pode ser utilizado para: 

 Novos aplicativos baseados em nuvem que têm restrições de tempo no 

desenvolvimento e marketing; 

 Aplicativos que precisam de alta disponibilidade automática interna, 

solução de recuperação de desastres e mecanismos de atualização; 

 Usuários que não desejam gerenciar o sistema operacional subjacente, 

hardware e as definições de configuração. 

 Bancos de dados de até 500 GB de tamanho; 

 Criação de aplicativos de Software como Serviço. 
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2.11. ESTADO DA ARTE 

 

Em relação aos fatores de adoção da computação em nuvem como arquitetura 

de TI nas organizações o artigo de Souza (2010), sobre CN, apresenta os principais 

conceitos, tecnologias, arquitetura, modelos de serviços e implantação de computação 

em nuvem, além de apresentar algumas aplicações que utilizam a tecnologia, desafios e 

oportunidades em computação em nuvem. 

As pesquisas realizadas por Avram (2014), Oliveira, Thomas E Espadanal (2014) 

apresentam fatores determinantes para a adoção da computação em nuvem pelas 

corporações, relacionados a fatores econômicos, tecnológicos, ambientais e 

estratégicos. Outros pontos são tratados em relação à sua adoção em outras pesquisas, 

como a de Lin e Chen (2012), que apresentam como a adoção da computação em nuvem 

é entendida pelos profissionais de TI, também levando em consideração fatores 

econômicos, ligados à redução de custos.  

O estudo de Hsu, Ray E Li-Hsier (2014) apresenta um modelo de adoção com 

mecanismos e modelos de implantação. 

A Pesquisa de Younis, Kifayat E Merabti (2014) faz uma análise sobre processos 

de controle de acesso em ambientes de computação em nuvem, levando em 

consideração determinados aspectos que não são apresentados em processos de 

controle tradicionais, como, por exemplo, a atribuição de uma classificação para acesso 

aos dados com base nas tarefas desempenhadas pelos colaboradores das organizações. 

Já o estudo de Rasheed (2014) trata a auditoria em segurança da informação 

voltada para a computação em nuvem, baseada em três perspectivas: requisitos de 

auditoria do usuário (segurança de infraestrutura e segurança de dados), abordagens 

técnicas para a auditoria de segurança, e capacidade dos provedores de serviços de 

nuvem em atender os requisitos de auditoria proposta pela organização contratante. Os 

resultados deste estudo apresentam importantes questões, principalmente sobre o 

fornecimento de informações pelos provedores de serviços às empresas clientes acerca 

de sua infraestrutura, bem como a ausência de informações relativas ao cumprimento de 

normas de segurança. 
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Shehri (2013) faz sua pesquisa relacionada a banco de dados como serviço 

incluindo o funcionamento, estrutura do banco de dados e informações importantes para 

adotar este tipo de serviço em empresas.  

No final do artigo concluiu-se que é uma tendência a adoção deste tipo de serviço 

de computação em nuvem, pois agiliza o processo de disponibilização das informações 

ao invés de criar um centro de dados individual para cada empresa, assim não tendo 

gastos com manutenção de Hardware e Software para manter o serviço sempre ativo. 

Curino (2011) faz pesquisa na área de banco de dados como serviço do tipo 

relacional e conclui que o serviço possui uma eficiência em multi-tenancy, escalabilidade 

para particionar o banco de dados em várias máquinas e privacidade de dados ajustável 

com diferentes níveis de criptografia. 

No entanto, algumas pesquisas relacionadas à computação em nuvem com 

outras temáticas começam a surgir. Como exemplo disto, pode-se considerar os 

trabalhos realizados por Kim e Lee (2014), Aminzadeh, Sanaei e Ab Hamid (2014) e Park 

e Kim (2014). Eles trazem como temática central a mobilidade e sua influência nos 

serviços relacionados à computação em nuvem, em diferentes questões como 

publicidade móvel, armazenamento móvel e aplicações móveis. 
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Tabela 5 - Tabela sobre artigos em computação em nuvem 

Autores Assuntos 

SOUSA(2010); 

AVRAM (2014);  

OLIVEIRA, THOMAS E 

ESPADANAL (2014); 

LIN E CHEN (2014);  

HSU, RAY E LI-HSIER 

(2014). 

 Fatores de adoção da computação em nuvem; 

 Modelos de adoção da computação em nuvem;  

 Barreiras de adoção da computação em nuvem. 

YOUNIS, KIFAYAT E 

MERABTI (2014);  

RASHEED (2014). 

 Análise dos processos de controle de acesso em 

ambientes de computação em nuvem; 

 Auditoria de dados e infraestrutura de segurança 

em ambientes de computação em nuvem. 

PARK E KIM (2014);  

KIM E LEE (2014);  

AMINZADEH, SANAEI E AB 

HAMID (2014). 

 Modelos de serviços de computação em nuvem 

e Armazenamento em nuvem; 

 Publicidade na computação em nuvem. 

SHEHRI (2013);  

CURINO (2011). 

 Banco de dados como serviço. 

 

Fonte: O Autor (2016) 
 

A Tabela 5 apresenta a tendência da adoção da CN, processos de controle de 

acesso, modelos de serviços e a utilização de banco de dados como serviços. 

 

No artigo de Schmidt, Araujo E Prado (2013) é aplicado um estudo de caso em 

uma companhia no ramo financeiro para compreender de que maneira as ferramentas 

de BI são utilizadas no ambiente organizacional. O resultado é que as ferramentas de BI 

são importantes no cenário de alta competitividade entre as empresas, para que as 

empresas criem mecanismos para responder rapidamente as demandas, a fim de se 

manterem ativas e competitivas no mercado. Em contrapartida, as ferramentas de BI não 
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apoiam todas as etapas dos processos de tomada de decisão e que há diferença na 

forma como o BI apoia os processos nos diferentes níveis hierárquicos. 

Rodrigues (2015) propõe o desenvolvimento de uma metodologia, implantada em 

um software, que integra dados primários de diversas fontes públicas e indicadores de 

desempenho de micro, pequenas e médias empresas, organizando as mesmas de 

maneira intuitiva por meio de gráficos e infográficos com objetivo de prover empresários 

e gestores com informações relevantes que auxiliem na abertura ou gestão de sua 

empresa. Concluiu-se que as informações sobre gestão, mercado, clientes e 

concorrência são temas relevantes para as empresas pesquisadas, bem como identificar 

a relevância do acesso às informações referentes aos municípios brasileiros que estas 

empresas atuam. 

O artigo de Martiny e Ribeiro (2015) descreve o desenvolvimento de uma 

aplicação Web de Business Intelligence compatível com dispositivos móveis. O avanço 

destes tipos de dispositivos permitiu às empresas ter acesso rápido e conveniente das 

informações disponíveis a partir de qualquer lugar. A informação disponível em 

ferramentas analíticas através de gráficos torna melhor a tomada de decisões. 

AIRINEI E HOMOCIANU (2010) aplica o BI voltado para dispositivos móveis. A 

abordagem permitiu criar uma maneira de sustentar a vantagem competitiva, utilizando o 

Bi Mobile que se torna cada vez mais importante nas empresas que podem utilizar a 

Internet para suas operações diárias, podendo acessar os dados gerencias fora das 

instalações da empresa aproveitando do comportamento das pessoas em utilizar o 

celular para visualizar as informações, assim melhorando a qualidade e velocidade nas 

tomadas de decisões.  

A Tabela 6 apresenta a utilização de BI para tomada de decisão, utilização da 

ferramenta para pequenas e médias empresas e a tendência para utilização dos 

dispositivos móveis para melhorar a qualidade e velocidade nas tomadas de decisão.  
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Tabela 6 - Tabela sobre artigos em BI 

Autores Assuntos 

SCHMIDT, ARAUJO E PRADO (2013) Tomada de decisão suportados 
pelas ferramentas de BI. 

RODRIGUES (2014) Business Intelligence para micro, 

pequenas e médias empresas. 

MARTINY E RIBEIRO (2015); 

AIRINEI E HOMOCIANU (2010) 

Business Intelligence com mobile. 

 

Fonte: O Autor (2016) 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DO CENÁRIO E FERRAMENTAS ANALISADAS 

Devido a alguns clientes necessitarem cada vez mais de uma forma eficiente 

para a tomada de decisão gerencial e conseguirem acessar a ferramenta internamente e 

fora da empresa. O projeto consiste em desenvolver um sistema de Business Intelligence 

(BI) – Inteligência Empresarial integrada ao sistema ERP corporativo atual que trabalha 

na arquitetura de cliente-servidor, onde existe um servidor que está conectado com os 

micros clientes através de uma rede de computadores. 

O Servidor executa o sistema ERP e outros serviços que são compartilhados com 

os micros clientes. 

A Figura 12 abaixo ilustra a arquitetura cliente-servidor. 

 

 
 

Figura 12 - Arquitetura cliente-servidor 

Fonte: CTRLZETA (2006) 
 

 

O ERP possui os dados consolidados que estão em um servidor local. Foi 

desenvolvido um aplicativo de integração, o qual executa os processos de extrair os 

dados do servidor local, transformá-las para atender às necessidades de negócio e 

efetuar a carga dentro de uma base de dados na nuvem. 

Na nuvem um sistema Web efetua a leitura os dados e transforma em gráficos 

para facilitar a interpretação e tomadas de decisões, conforme ilustra a Figura 13. 
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Figura 13 - Arquitetura do projeto 

Fonte: O Autor (2016) 
 

No cenário atual existe mais de uma empresa que estão geograficamente 

separadas, onde cada uma possui um banco de dados Firebird com as informações do 

sistema ERP. Os dados serão extraídos, transformados e inseridos em um banco de 

dados Microsoft Sql Server na nuvem.  

O banco de dados na nuvem irá armazenar os dados de diversas empresas onde 

cada usuário deverá acessar somente as informações de sua empresa. 

ERP 
Aplicativo 
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O foco para a ferramenta de BI são as pequenas e médias empresas que utilizam 

o sistema ERP.  

As ferramentas selecionadas para análise foram: a ferramenta livre Pentaho BI e 

a ferramenta proprietária da Microsoft o Sql Server Business Intelligence Development 

Studio. 

Dentre as ferramentas livres foi escolhido o Pentaho BI, pois a ferramenta possui 

uma grande quantidade de funcionalidades, uma boa documentação e suporte técnico 

da comunidade. 

No contexto das ferramentas proprietárias, a Microsoft foi escolhida por possuir 

as funcionalidades fundamentais de uma ferramenta de BI, dispõe de documentação de 

qualidade, boa comunidade que utiliza a ferramenta, uma das líderes no segmento de 

banco de dados e ser uma empresa conhecida tanto no mercado de informática quanto 

em outros mercados. 

A Tabela 7 apresenta a comparação entre as ferramentas da Microsoft BI e o 

Pentaho BI. 

Tabela 7 - Comparação entre Microsoft BI e Pentaho BI 

Fonte: O Autor (2016) 
 

Sobre as informações contidas na Tabela 7, no critério sobre a licença de uso 

onde teria uma licença para cada empresa a ferramenta da Microsoft passou a ser 

Critérios Microsoft BI Pentaho BI 

Licença de uso Sim Não 

Ferramenta de ETL Sim Sim 

Dashboard Sim Sim 

Gráficos Sim Sim 

Suporte ao SQL Server Sim Sim 

Portal de acesso na Internet Não Não 

BI Mobile Sim Sim 

Controle de acesso por usuário / 

empresa 

Não Não 
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inviabilizada para o projeto, abaixo a Tabela 8 demonstra o preço em dólar americano da 

versão Sql Server Standard Edition segundo BARRETO (2003): 

 

 
Tabela 8 - Preço da licença do Microsoft Sql Server Standard Edition 

CPUs MHz Microsoft Sql Server Standard Edition (US$) 

1 550 $4,999 

2 700 $9,998 

2 1000 $9,998 

4 700 $19,996 

4 1000 $19,996 

Fonte: Adaptado de BARRETO (2003) 
 

O critério de controle de acesso por usuário / empresa possui uma grande 

importância para o projeto onde os dados estão armazenados em um único banco de 

dados na nuvem, onde a arquitetura escolhida diminui a manutenção e o custo do projeto. 

Foi onde o Pentaho BI não atendeu ao requisito. 

 

Os motivos que levam a construção de uma ferramenta de BI para o projeto 

específico são as necessidades dos critérios desejados abaixo: 

 Possuir um baixo custo de licença por empresa. 

 Facilidade de instalação e implantação da ferramenta de extração de dados. 

 Controle de acesso aos usuários com as informações em um único banco de 

dados.  

 As permissões de usuários devem controlar que cada empresa acesse somente 

os seus dados. 

 Não possuir a necessidade de conhecimento técnico elevado. 

 

 

  



51 

 

 

3.2. COLETA DE DADOS 

A análise dos dados foi feita por meio de coleta de dados não estruturada, através 

de entrevistas junto aos responsáveis das áreas estratégicas de vendas que possuem o 

conhecimento do processo de negócio de seus setores e que estão envolvidas no 

processo de implantação do BI. Com o intuito de descobrir quais são as principais 

informações na tomada de decisão e identificar alguma tendência de vendas. 

 

3.3. TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

As tecnologias utilizadas para a realização do projeto são: 

 Microsoft Visual Studio 2015 utilizado como IDE (Integrated Development 

Environment), recorrendo-se a linguagem de programação C#. 

 Banco de dados Firebird utilizado pelo ERP. 

 Banco de dados Microsoft Sql Server. 

 Serviço de DaaS da Microsoft SQL Azure. 

 Web Services 

 JSON 

 Google Chart. 

 

 

3.4. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO 

O início será com o aplicativo de Integração, onde deverão ser levantados os 

dados que serão extraídos da base de dados do ERP. 

A próxima fase será com a modelagem de dados, onde será criada toda a 

estrutura de tabelas que conterão os dados armazenados na nuvem. 

Nesta fase será desenvolvido na ferramenta as regras de negócio para tratar os 

dados extraídos e copiar os dados para uma base de dados remota na nuvem através de 

um serviço de DaaS (Database as a Service). 

Após a consolidação dos dados na nuvem será desenvolvido outra ferramenta 

que irá disponibilizar os dados em forma de gráfico para o usuário final. 
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O usuário final poderá acessar as informações através de alguns dispositivos 

como computador, smartphone, tablet e smart TV. 

 

3.4.1. MICROSOFT VISUAL STUDIO 

Segundo MSDN (2015) o Microsoft Visual Studio é um conjunto completo de 

ferramentas para construir aplicativos desktop e aplicativos Web empresariais. Além 

de criar aplicativos individuais de alto desempenho, pode-se usar as poderosas 

ferramentas de desenvolvimento baseadas em componentes do Visual Studio e outras 

tecnologias para simplificar o trabalho em equipe no projeto, desenvolvimento e 

implantação de soluções empresariais utilizando a linguagem de programação C#. 

A Figura 14 mostra o ambiente de trabalho da plataforma de desenvolvimento. 

 

Figura 14 - Ambiente de desenvolvimento do Visual Studio 2015 

Fonte: O Autor (2016) 

 

 

3.4.2. BANCO DE DADOS FIREBIRD 

É um banco de dados cliente/servidor relacional, compatível com SQL, e foi 

desenvolvido para ser um banco de dados independente de plataformas e de sistemas 

operacionais.  
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O Firebird é um banco de dados de código aberto. Seu mecanismo SGDB permite 

alta performance nas consultas e manipulação dos dados. Este banco de dados ainda 

dispensa o uso de poderosos servidores, usando pouco espaço em disco para sua 

instalação e utilizando pouca memória em situações normais de uso. Por isso, a 

plataforma necessária para a sua instalação e utilização pode ser reduzida diminuindo 

consideravelmente os custos do projeto (RODRIGUES, 2002). 

 

3.4.3. BANCO DE DADOS MICROSOFT SQL SERVER 

O Microsoft SQL Server é um sistema gerenciador de Banco de dados 

relacional desenvolvido pela Microsoft.  

O banco de dados SQL Server é o serviço principal para armazenamento, 

processamento e segurança de dados da Microsoft. Fornece acesso controlado e 

processamento rápido de transações para atender os requisitos dos mais exigentes 

aplicativos de consumo de dados. 

Pode-se criar bancos de dados relacionais de processamento de transações 

online ou dados de processamento analítico online. Isso inclui a criação de tabelas para 

armazenamento de dados e objetos de banco de dados, como índices, exibições e 

procedimentos armazenados para exibição, gerenciamento e segurança de dados.  

O banco de dados é um produto de software cuja principal função é a de 

armazenar e recuperar dados solicitados por outras aplicações, seja aqueles no mesmo 

computador ou aqueles em execução em outro computador através de uma rede 

MSDN(2015). 

 

3.4.4. WEB SERVICES 

Os Web Services permitem que sistemas desenvolvidos em várias linguagens, 

sendo executados em diversas plataformas, transmitam e recebam informações 

padronizadas entre si, permitindo uma interação máquina-máquina mais abrangente que 

qualquer outra tecnologia de computação distribuída existente. Essa independência de 

protocolo e plataforma é conseguida através da utilização de interfaces. Toda a 

comunicação é realizada através da chamada de métodos do serviço, e do envio e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_de_dados_relacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_de_dados_relacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_de_dados
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recebimento de mensagens padronizadas. Dessa forma, os Web Services permitem que 

as aplicações sejam integradas mais rapidamente, facilmente e com menor custo. 

KREGER (2001). 

 

 

3.4.5. JSON 

JSON é um formato leve, independente de máquina, baseado em texto, utilizado 

para troca de dados e serialização de objetos. É derivado da declaração literal de objetos 

da linguagem JavaScript (IETF, 2006).  

A principal vantagem de JSON sobre XML é o tamanho do arquivo. JSON é muito 

mais compacto, e ainda consegue ser auto descritivo, utilizando uma notação de pares 

chave/valor para descrever os campos. 

Abaixo um exemplo de um objeto serializado utilizando a notação JSON: 

{ "Vendas" : [ 
   {"Mês":"Janeiro","Valor":1000}, 
   {"Mês":"Fevereiro","Valor":1500}, 
   {"Mês":"Março","Valor":2000} 
   ] 
} 

3.4.6. GOOGLE CHART 

É uma ferramenta para visualizar dados em forma de gráficos nas páginas da 

Internet. E disponibiliza uma grande variedade de tipos de gráficos. 

Os gráficos são processados usando a tecnologia HTML5 para fornecer 

compatibilidade com diversos navegadores de Internet, possui portabilidade entre 

plataformas para iPhones, iPads e Android. Google Charts (2014) 

 

3.5. MODELAGEM DO APLICATIVO 

Nesta seção expõe-se a forma como foi desenvolvido o Software e como o 

mesmo permite criar e apresentar os elementos de apoio ao gestor. 

O desenvolvimento do sistema é divido em dois módulos: 

 Módulo de extração e transformação dos dados dos dados do sistema 

ERP transferindo as informações para o banco de dados na nuvem. 
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 Módulo de acesso aos dados e apresentação em forma de gráficos. 

O módulo de acesso aos dados pretende melhorar a disponibilidade e a 

qualidade das informações geradas pelo sistema ERP. A forma implementada para 

apresentação das informações é a construção de um Dashboard com gráficos. 

 

 

3.5.1. MÓDULO DE ETL 

Neste processo o Software ETL acessa os dados do sistema ERP que irá 

alimentar o banco de dados na nuvem. 

Antes de proceder a seleção dos dados é necessário explorá-los e interpretá-los. 

A exploração e interpretação tem o objetivo de conhecer os dados disponíveis para a 

realização dos processos de ETL. Nesta fase deve-se analisar os registros das tabelas 

do banco de dados para obter a compreensão do contexto das tabelas e o significado de 

cada atributo.  

Após o entendimento dos dados será possível proceder a seleção dos dados que 

serão utilizados no processo de ETL. 

A seleção de dados incorpora a função de filtragem dos dados podendo agrupar 

informações, assim transformando dados analíticos em dados sintéticos através de 

comandos SQL. 

Um exemplo seria as vendas de um ano de uma empresa hipotética que possui 

milhões de registros de vendas, onde através da seleção de dados iria selecionar e 

agrupar os valores de vendas em doze linhas sendo cada linha um mês do ano com seu 

respectivo total de vendas. 

Neste exemplo hipotético milhões de registros se resumiriam em doze linhas. 

A modelagem das tabelas acessadas pelo ETL foi o esquema estrela que 

favorece a otimização das consultas fazendo com que os comandos SQL sejam menos 

complexos, podendo ser realizados de modo eficiente e intuitivo. 

Na  Figura 15 mostra as tabelas acessadas do sistema ERP usando o modelo 

estrela. 
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Figura 15 – Modelo dimensional acessada pelo Software ETL do sistema ERP 
Fonte: O Autor(2015) 

 

Para acessar os dados do sistema ERP o Software ETL efetua uma conexão com 

o banco de dados, executa o comando SQL para selecionar os dados desejados, efetua 

a autenticação na base de dados na nuvem e sincroniza as informações. 

O modelo relacional utilizado no sistema ERP, possui uma tabela Vendas que 

contém todos os dados relacionados aos pedidos faturados, com seus itens vendidos 

sendo armazenados na tabela Itens_Venda. 

Cada venda ocorrida representa uma linha na tabela Vendas e n linhas na tabela 

Itens_Venda, sendo que n é o número de itens (produtos) diferentes vendidos em uma 

transação. 

Para gerenciar as vendas, existem os cadastros de Cliente, Vendedor e Tempo. 

 

 

 

 

 

Venda

Tempo

Itens_Venda

Vendedor

Cliente
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A Figura 16 ilustra os campos das tabelas fato Venda e da dimensão Tempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 16 - Tabela fato Venda e dimensão tempo 

Fonte: O Autor(2015) 
Uma dimensão tempo explícita é importante para as consultas SQL que não 

permitem um filtro de datas por dias da semana, finais de semana, ou por primeira 

quinzena do mês ou segunda quinzena do mês. Com isso, uma tabela de dimensão 

tempo permite armazenar todas as opções de filtragem desejadas e facilitar consultas e 

análise de dados. 

A Figura 17 demonstra o comando SQL utilizado para selecionar o valor total de 

vendas por mês do ano de 2015. 

 

 Figura 17 - Comando SQL utilizado para selecionar o valor total de vendas por mês 
Fonte: O Autor(2015) 



58 

 

 

A Figura 18 ilustra o Script SQL de extração de dados da tabela “Venda”, listando 

os dados retornados pelo comando SQL onde é agrupado o valor de faturamento por ano 

e mês. 

Após o Software ETL selecionar os dados os mesmos são inseridos em uma 

base de dados na nuvem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Lista dos dados retornados pelo comando SQL 

Fonte: O Autor(2015) 
 

3.6. SERVIÇOS CONSUMIDOS NA MICROSOFT AZURE 

3.6.1. SERVIÇOS DE APLICATIVOS 

Para criar o sistema WEB foi utilizado o serviço de aplicativo WEB que permite a 

implantação e dimensionamento de recursos para aplicativos desenvolvidos em diversas 

linguagens incluindo a linguagem .NET que foi utilizada para o desenvolvimento do 

projeto. 

O serviço de aplicativo WEB lida automaticamente com a configuração e o 

gerenciamento de patches da infraestrutura para que não seja necessário o 

gerenciamento das máquinas virtuais. 
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A funcionalidade interna de dimensionamento automático permite escalar 

verticalmente o aplicativo WEB com base no tráfego real de acessos, de modo que possa 

atender a qualquer carga e economizar quando o site não estiver no pico de atividade 

AZURE(2016). 

A Figura 19 apresenta a tela utilizada para criar um aplicativo WEB no portal da 

Microsoft Azure.  

 
 

Figura 19 - Tela para criar serviço WEB 

Fonte: AZURE(2016) 
 

3.6.2. BANCO DE DADOS COMO SERVIÇO 

Para armazenar os dados foi utilizado o banco de dados SQL da Azure que 

proporciona flexibilidade de crescimento de recursos conforme a necessidade de 

armazenamento e processamento. Assim não tendo necessidade de provisionar recursos 

em excesso enquanto o projeto está em fase inicial, onde não existe muitas requisições. 

A Figura 20 apresenta a tela utilizada para criar um banco de dados SQL no portal 

da Microsoft Azure.  
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Figura 20 - Tela para criar o banco de dados SQL da Azure  
Fonte: AZURE (2016) 

 

3.6.3. FIREWALL DO BANCO DE DADOS SQL DA AZURE 

O Firewall permite aumentar a segurança de acesso a base de dados do sistema, 

permitindo bloquear o tráfego de dados indesejados e liberar o acesso as solicitações de 

número IP´S desejados. 

A Figura 21 apresenta a tela utilizada para configurar o Firewall do banco de 

dados SQL no portal da Microsoft Azure.  
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Figura 21 - Tela para configurar o Firewall do banco de dados SQL da Azure 

Fonte: AZURE (2016) 
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4. TESTES E ANÁLISE DE RESULTADOS 

O sistema empregado para apresentação dos exemplos é um sistema de vendas 

de uma loja de roupas na cidade de Maringá do estado do Paraná optante pelo simples 

nacional que é aplicável às Microempresas e Empresas de pequeno porte. 

 

4.1. SISTEMA WEB 

Um dos objetivos da dissertação foi disponibilizar uma plataforma WEB que 

permitisse aos usuários acessarem gráficos gerenciais. 

Nesta seção faz-se referência à plataforma WEB, na qual os gestores vão poder 

acessar a informação sobre o negócio, identificando tendências. 

Na construção dos gráficos foi tido em consideração, manter uma interface 

simples para os usuários. 

O acesso através dos dispositivos móveis será efetuado através de um atalho na 

tela de início como ilustra a Figura 22. 

 

Figura 22 - Atalho na tela de início para acesso ao sistema 

Fonte: O Autor(2016) 
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O controle de acesso ao Sistema Web dos usuários se dará por meio da página 

de login e senha apresentada na Figura 23. 

 

Figura 23 - Página de login de senha 

Fonte: O Autor(2016) 
 

 

Após o acesso de autenticação de usuário o mesmo será direcionado a página 

principal onde poderá visualizar os gráficos para tomada de decisão. 
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A Figura 24 ilustra a tela principal do sistema WEB. 

Figura 24 - Tela principal do sistema WEB 
Fonte: O Autor(2016) 

 

Nesta seção será apresentado os gráficos que constituem o Dashboard para 

tomadas de decisões. 

 

A Figura 25 ilustra um gráfico dos últimos 7 dias de vendas. 

 

 

Figura 25 - Gráfico de vendas dos últimos 7 dias 

Fonte: O Autor(2016) 
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Através deste gráfico é possível acompanhar o valor de faturamento do dia atual 

e os últimos 6 dias anteriores. Na parte inferior o sistema calcula e disponibiliza a média 

de vendas dos últimos 7 dias. 

A venda média dos últimos 7 dias é calculada com a fórmula da média aritmética: 

Onde a média aritmética é representada por , consiste na soma de todos os 
elementos, dividido pelo número de elementos representado por n. 

 

A Figura 26 ilustra um gráfico com o valor de venda mensal de cada vendedor. 

 

Figura 26 - Valor de venda mensal de cada vendedor 

Fonte: O Autor(2016) 
 

O gráfico de venda do mês atual por vendedor permite acompanhar a evolução 

das vendas e mostra um ranking de vendas por vendedor. 
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A Figura 27 ilustra um gráfico com o valor de venda diária de cada vendedor. 

 

Figura 27 - Valor de venda diária de cada vendedor 

Fonte: O Autor(2016) 

 

Permite acompanhar o valor de venda por vendedor com base no dia vigente. 
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A Figura 28 ilustra um gráfico com as contas a receber do mês atual, por tipo de 

documento. 

 

Figura 28 - Contas a receber do mês atual, por tipo de documento 

Fonte: O Autor(2016) 
 

O gráfico demonstra o valor de contas a receber por tipo de documento do mês 

atual sendo CH =  cheque, DH = dinheiro, CN = carnê e CR = cartão de crédito. 
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A Figura 29 ilustra o valor de faturamento dos últimos meses. 

 

 

Figura 29 - Valor de faturamento dos últimos meses 

Fonte: O Autor(2016) 
 

Através deste gráfico é possível acompanhar o valor de faturamento do mês atual 

e dos 12 meses anteriores. Na parte inferior o sistema calcula e disponibiliza o valor de 

venda média. 

O valor da venda média é calculado com a fórmula de média aritmética: 

Venda média = [Soma do total de vendas dos últimos 12 meses] / 12 

 

A Figura 30 ilustra o valor de faturamento da primeira quinzena e segunda 

quinzena. 

 

Figura 30 - Valor de faturamento da primeira quinzena e segunda quinzena 

Fonte: O Autor(2016) 
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Através deste gráfico é possível acompanhar o valor de faturamento do mês atual 

e dos 12 meses anteriores separando o mês em primeira e segunda quinzena.  

 

A Figura 31 ilustra um gráfico com o valor de faturamento dos últimos três anos. 

 

Figura 31 - Valor de faturamento dos últimos três anos 

Fonte: O Autor (2016) 
 

O gráfico de venda mensal dos últimos 3 anos e o atual demostra para cada mês 

o valor de vendas no mês atual e dos últimos 3 anos. 

A Figura 32 ilustra um gráfico com o resultado da previsão de vendas do mês 

atual utilizando a regressão linear. 

 

 

Figura 32 - Previsão de vendas do mês utilizando regressão linear 

Fonte: O Autor (2016) 
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A Figura 33 ilustra um gráfico com o resultado da previsão de vendas do mês 

atual utilizando o algoritmo de série temporal. 

 
 

Figura 33 - Previsão do mês atual utilizando série temporal 

Fonte: O Autor (2016) 
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4.2. CONTEXTUALIZAÇÃO DAS EMPRESAS ANALISADAS 

No contexto de um processo de decisão sob incerteza ou risco, a previsão 

consiste em definir de uma forma mais precisa como poderão se comportar, no futuro, as 

variáveis incontroláveis para o processo de decisão. 

Foi aplicado o processo de previsão de vendas mensais para as empresas 

citadas abaixo: 

Empresa A do comércio varejista da área do vestuário situada na cidade de 

Joinville no estado de Santa Catarina.  

Empresa B do comércio varejista da área do vestuário situada na cidade de 

Maringá no estado do Paraná. 

Empresa C indústria do atacado da área do vestuário situada na cidade de 

Maringá no estado do Paraná. 

 

4.3. VENDAS REALIZADAS PARA GERAR PREVISÕES 

Este tópico demonstra os dados de 3 anos de vendas após serem filtrados e 

tratados para que possam ser utilizados para gerar as previsões de vendas.  

Após obter os dados, foi efetuado o cálculo da taxa de juros acumulada baseada 

no índice geral de preços do mercado a IGP-M para a correção monetária dos valores 

das vendas. 

A Tabela 9 possui o índice do mês em percentual do período de janeiro de 2012 

a dezembro de 2015. 

Tabela 9 - Variações Mensais do Índice Geral de Preços do Mercado  IGP-M 

Variações Mensais do Índice Geral de Preços do Mercado  IGP-M (em percentual) 
Período Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

2012 0,25 -0,06 0,43 0,85 1,02 0,66 1,34 1,43 0,97 0,02 -0,03 0,68 

2013 0,34 0,29 0,21 0,15 0,00 0,75 0,26 0,15 1,50 0,86 0,29 0,60 

2014 0,48 0,38 1,67 0,78 -0,13 -0,74 -0,61 -0,27 0,20 0,28 0,98 0,62 

2015 0,76 0,27 0,98 1,17 0,41 0,67 0,69 0,28 0,95 1,89 1,52 0,49 

Fonte: Fundação Getúlio Vargas (2016) 
 

As tabelas que possuem os dados para a análise possuem as colunas ano e mês 

que informam a época das vendas. A coluna Valor (R$) que é o valor realizado no seu 
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respectivo ano e mês. A coluna Índice que é a taxa de juros acumulada calculada através 

da fórmula: 

Taxa acumulada = (1 + i1 / 100) * (1 + i2 / 100) * (1 + i3 / 100) *...* (1 + in / 100)  

A coluna Vlr. Infla. (R$) é o valor da venda multiplicado pelo índice da taxa 

acumulada, resultando no valor corrigido com a inflação para o ano de 2015. 

A Tabela 10 possui o valor de vendas reais da Empresa A realizadas no período 

de janeiro de 2012 a janeiro de 2014. Através destes dados foram gerados os valores de 

previsão para o período de janeiro de 2015 a dezembro de 2015. 

 

Tabela 10 - Dados para análise da Empresa A 

Empresa A 

Ano Mês Valor (R$) Índice Vlr. Infla. (R$) Ano Mês Valor (R$) Índice Vlr. Infla. (R$) 

2012 1 30.439 1,1885 36.175 2012 7 49.343 1,2391 61.141 

2013 1 23.329 1,1024 25.717 2013 7 35.344 1,1493 40.622 

2014 1 26.309 1,0446 27.483 2014 7 65.510 1,0891 71.350 

2012 2 37.301 1,1917 44.451 2012 8 54.351 1,2426 67.535 

2013 2 31.405 1,1053 34.713 2013 8 34.655 1,1525 39.941 

2014 2 32.031 1,0474 33.550 2014 8 62.094 1,0922 67.818 

2012 3 59.668 1,2034 71.802 2012 9 58.993 1,2544 74.000 

2013 3 29.342 1,1162 32.751 2013 9 33.020 1,1635 38.418 

2014 3 56.457 1,0577 59.715 2014 9 96.589 1,1026 106.496 

2012 4 57.298 1,2174 69.757 2012 10 63.175 1,2781 80.743 

2013 4 43.474 1,1292 49.092 2013 10 37.746 1,1855 44.748 

2014 4 78.163 1,0701 83.642 2014 10 105.132 1,1234 118.105 

2012 5 78.707 1,2224 96.213 2012 11 61.676 1,2975 80.026 

2013 5 64.927 1,1338 73.618 2013 11 50.748 1,2035 61.075 

2014 5 94.768 1,0745 101.826 2014 11 104.430 1,1405 119.100 

2012 6 64.026 1,2306 78.792 2012 12 109.012 1,3039 142.138 

2013 6 33.244 1,1414 37.946 2013 12 95.543 1,2094 115.549 

2014 6 61.421 1,0817 66.438 2014 12 164.463 1,1461 188.486 

 

Fonte: O Autor (2017) 
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A Tabela 11 possui o valor de vendas reais da Empresa B realizadas no período 

de janeiro de 2012 a janeiro de 2014. Através destes dados foram gerados os valores de 

previsão para o período de janeiro de 2015 a dezembro de 2015. 

 

Tabela 11 - Dados para análise da Empresa B 

Empresa B 

Ano Mês Valor (R$) Índice Vlr. Infl. (R$) Ano Mês Valor (R$) Índice Vlr. Infl. (R$) 

2012 1 25.250 1,1885 30.009 2012 7 40.670 1,2391 50.394 

2013 1 32.304 1,1024 35.610 2013 7 48.145 1,1493 55.333 

2014 1 41.336 1,0446 43.180 2014 7 30.261 1,0891 32.958 

2012 2 35.040 1,1917 41.756 2012 8 56.633 1,2426 70.371 

2013 2 34.851 1,1053 38.522 2013 8 56.520 1,1525 65.141 

2014 2 34.476 1,0474 36.112 2014 8 66.495 1,0922 72.626 

2012 3 46.915 1,2034 56.455 2012 9 58.780 1,2544 73.732 

2013 3 52.970 1,1162 59.123 2013 9 54.872 1,1635 63.843 

2014 3 39.662 1,0577 41.951 2014 9 53.333 1,1026 58.803 

2012 4 39.256 1,2174 47.792 2012 10 57.572 1,2781 73.582 

2013 4 63.393 1,1292 71.585 2013 10 62.114 1,1855 73.635 

2014 4 65.740 1,0701 70.348 2014 10 71.626 1,1234 80.465 

2012 5 54.403 1,2224 66.503 2012 11 60.402 1,2975 78.373 

2013 5 71.113 1,1338 80.631 2013 11 66.502 1,2035 80.035 

2014 5 75.585 1,0745 81.214 2014 11 82.634 1,1405 94.243 

2012 6 49.218 1,2306 60.568 2012 12 119.657 1,3039 156.018 

2013 6 49.160 1,1414 56.113 2013 12 127.551 1,2094 154.259 

2014 6 40.883 1,0817 44.222 2014 12 107.281 1,1461 122.952 

Fonte: O Autor (2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

A Tabela 12 possui o valor de vendas reais da Empresa C realizadas no período 

de janeiro de 2012 a janeiro de 2014. Através destes dados foram gerados os valores de 

previsão para o período de janeiro de 2015 a dezembro de 2015. 

 
Tabela 12 - Dados para análise da Empresa C 

Empresa C 

Ano Mês Valor (R$) Índice Vlr. Infl. (R$) Ano  Mês Valor (R$) Índice Vlr. Infl. (R$) 

2012 1 1.434 1,1885 1.704 2012 7 43.112 1,2391 53.421 

2013 1 27.225 1,1024 30.012 2013 7 99.300 1,1493 114.127 

2014 1 2.634 1,0446 2.751 2014 7 139.199 1,0891 151.607 

2012 2 50.581 1,1917 60.276 2012 8 193.162 1,2426 240.018 

2013 2 61.662 1,1053 68.157 2013 8 271.037 1,1525 312.380 

2014 2 162.842 1,0474 170.568 2014 8 253.428 1,0922 276.792 

2012 3 143.563 1,2034 172.757 2012 9 123.868 1,2544 155.377 

2013 3 151.441 1,1162 169.032 2013 9 189.738 1,1635 220.758 

2014 3 243.258 1,0577 257.298 2014 9 369.173 1,1026 407.037 

2012 4 183.793 1,2174 223.756 2012 10 119.073 1,2781 152.185 

2013 4 207.648 1,1292 234.480 2013 10 231.265 1,1855 274.159 

2014 4 341.380 1,0701 365.307 2014 10 345.665 1,1234 388.321 

2012 5 48.407 1,2224 59.174 2012 11 195.289 1,2975 253.390 

2013 5 109.331 1,1338 123.965 2013 11 230.443 1,2035 277.337 

2014 5 235.633 1,0745 253.182 2014 11 467.504 1,1405 533.178 

2012 6 12.522 1,2306 15.410 2012 12 155.421 1,3039 202.649 

2013 6 42.054 1,1414 48.002 2013 12 259.601 1,2094 313.960 

2014 6 26.280 1,0817 28.427 2014 12 61.590 1,1461 70.586 

 

Fonte: O Autor (2017) 
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4.4. RESULTADO DAS PREVISÕES DE VENDAS 

 

A metodologia de pesquisa seguiu os seguintes passos para a elaboração dos 

modelos de previsão de vendas:  

 Seleção e transformação dos dados de vendas;  

 Tratamento e preparação dos dados para aplicar os processos de 

previsão. 

 Resultado das previsões considerando os valores de vendas sem a taxa 

acumulada com base na tabela do IGP-M. 

 Resultado das previsões considerando os valores de vendas com a taxa 

acumulada com base na tabela do IGP-M. 

 Comparação entre o valor de venda realizado e o previsto pelos algoritmos 

de previsão de regressão linear e ARIMA. 

 

A Tabela 13 lista o valor de venda realizado pela Empresa A no ano de 2015 e 

as previsões por regressão linear e ARIMA sem o reajuste pela taxa acumulada da IGP-

M. 

Foi calculado o erro relativo percentual do valor realizado em relação aos valores 

previstos, através da fórmula abaixo: 

Erro % = (( [Valor da Previsão]- [Valor Realizado]) / [Valor Realizado]) * 100 
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Tabela 13 - Resultado da previsão de vendas da Empresa A sem a taxa acumulada da IGP-M 
 

Empresa A sem a taxa acumulada da IGP-M 

Ano Mês Valor Realizado (R$) Reg. Linear (R$) Erro % ARIMA (R$) Erro % 

2015 1 41.727 22.562 -46 26.862 -36 

2015 2 42.340 28.308 -33 33.490 -21 

2015 3 67.402 45.278 -33 48.489 -28 

2015 4 60.656 80.511 33 50.386 -17 

2015 5 93.161 95.528 3 71.817 -23 

2015 6 57.344 50.292 -12 52.897 -8 

2015 7 53.567 66.233 24 42.343 -21 

2015 8 68.617 58.110 -15 64.771 -6 

2015 9 61.850 100.464 62 46.006 -26 

2015 10 88.415 110.641 25 50.460 -43 

2015 11 63.068 115.038 82 101.192 60 

2015 12 164.387 178.457 9 102.277 -38 

Fonte: O Autor (2016) 
 

A Tabela 14 lista o valor de venda realizado pela Empresa A no ano de 2015 e 

as previsões por regressão linear e ARIMA com base nos valores ajustados pela taxa 

acumulada da IGP-M. 

 
Tabela 14 - Resultado da previsão de vendas da Empresa A com a taxa acumulada da IGP-M 

Empresa A com a taxa acumulada da IGP-M 

Ano Mês Valor Realizado (R$) Reg. Linear (R$) Erro % ARIMA (R$) Erro % 

2015 1 41.727 21.099 -49 31.446 -25 

2015 2 42.340 26.671 -37 38.807 -8 

2015 3 67.402 42.669 -37 54.755 -19 

2015 4 60.656 81.382 34 50.386 -17 

2015 5 93.161 96.165 3 115.165 24 

2015 6 57.344 48.704 -15 61.058 6 

2015 7 53.567 67.913 27 45.544 -15 

2015 8 68.617 58.715 -14 58.431 -15 

2015 9 61.850 105.468 71 56.208 -9 

2015 10 88.415 118.561 34 62.745 -29 

2015 11 63.068 125.808 99 120.087 90 

2015 12 164.387 195.072 19 128.843 -22 

Fonte: O Autor (2017) 
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Observa-se um erro percentual elevado de 99% para o mês 11 onde as vendas 

dos anos anteriores são demonstradas na Tabela 15. 

 

 Tabela 15 - Vendas realizadas do mês 11 da empresa A 
Ano Mês Valor realizado (R$) Previsto (R$) 

2012 11 80.026  

2013 11 61.075  

2014 11 119.100  

2015 11 63.068 125.808 

 

Fonte: O Autor (2016) 
 

O motivo pelo qual levou a um erro percentual elevado, foi que até o período do 

mês 11 do ano de 2014, havia duas empresas do mesmo empresário, atuando no mesmo 

ramo de atividade e segmento. 

Uma delas veio a ser encerrada. A empresa analisada assumiu o estoque da 

empresa que foi fechada, onde ocorreu um processo de telemarketing para que os 

clientes que compravam na loja que foi fechada, pudessem comprar na empresa A. 

 Como a Empresa A acabou assumindo os clientes que compravam na outra loja 

aumentou-se o valor de vendas para R$ 119.100,00 sendo R$ 58.025,00 a mais do que 

no ano anterior. 

Por causa desse aumento de vendas a tendência se tornou positiva, sendo 

previsto para o mês 11 de 2015 o valor de R$ 125.808,00 onde foi realizado o valor de 

R$ 63.068,00 que está bem próximo dos anos de 2012 e 2013. 

Para diminuir o percentual de erro, pode-se recalcular o valor previsto 

desconsiderando o maior valor, que foi de R$ 119.100,00 do ano de 2014, sendo assim 

os dados analisados pelo o algoritmo de previsão foi a dos anos de 2012 e 2013. 

A Tabela 16 possui a nova análise do algoritmo de previsão que tem como 

resultado previsto de R$ 42.125,00 onde obteve um erro percentual de – 33%. 
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Tabela 16 - Vendas realizadas do mês 11 da empresa A desconsiderando o maior valor realizado 
Ano Mês Valor realizado (R$) Previsto (R$) 

2012 11 80.026  

2013 11 61.075  

2014 11 Não considerado  

2015 11 63.068 42.125 

 

Fonte: O Autor (2016) 
 

De posse dos dados de vendas realizadas no ano de 2015 pela empresa A foi 

possível plotar os gráficos representados nas Figuras Figura 34 e Figura 35 referente ao 

histórico de vendas sem a taxa e com a taxa acumulada da IGP-M realizadas com as 

previsões de vendas pelos algoritmos de regressão linear e ARIMA. 

A série em azul representa o valor de vendas ocorridas no período. A série em 

alaranjado o valor previsto pela regressão linear e a série em cinza o valor previsto pela 

ARIMA. 

 
Figura 34 - Resultado da previsão de vendas da Empresa A sem a taxa acumulada da IGP-M 

Fonte: O Autor (2016) 
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Figura 35 - Resultado da previsão de vendas da Empresa A com a taxa acumulada da IGP-M 

Fonte: O Autor (2016) 
 

 

Os gráficos demostram que as vendas da Empresa A possui uma forte 

sazonalidade, fator característico do varejo de roupas.  

Observa-se que nos feriados do dia das mães no mês de maio e no dia das 

crianças no mês de outubro ocorre um aumento de vendas. Assim como no mês de 

dezembro nas festas de final de ano e o feriado de natal, as vendas apresentam uma alta 

considerável. 

A Tabela 17 demostra o somatório do total do realizado e as somas das previsões 

por regressão linear e ARIMA com base nos dados de vendas sem o reajuste da taxa 

acumulada da IGP-M. Após totalizado foi efetuado o erro percentual das previsões. 

 

Tabela 17 - Soma do resultado da previsão de vendas da Empresa A sem a taxa acumulada da 
IGP-M 

Soma do resultado da previsão de vendas da Empresa A 

Ano Valor Total (R$) Reg. Linear (R$) Erro % ARIMA (R$) Erro % 

2015 862.533 951.422 10 690.990 -20 

Fonte: O Autor (2016) 
 

A Tabela 19 demostra o somatório do total do realizado e as somas das previsões 

por regressão linear e ARIMA com base nos dados de vendas com o reajuste da taxa 

acumulada da IGP-M. Após totalizado foi efetuado o erro percentual das previsões. 
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Tabela 18 - Soma do resultado da previsão de vendas da Empresa A com a taxa acumulada da 

IGP-M 

Soma do resultado da previsão de vendas da Empresa A 

Ano Valor Total (R$) Reg. Linear (R$) Erro % ARIMA (R$) Erro % 

2015 862.533 988.226 15 823.475 -8 

Fonte: O Autor (2017) 
 

A Tabela 19 lista o valor de venda realizado pela Empresa B no ano de 2015 e 

as previsões por regressão linear e ARIMA sem o reajuste pela taxa acumulada da IGP-

M. 

Tabela 19 - Resultado da previsão de vendas da Empresa  B sem a taxa acumulada da IGP-M 
 

Empresa B sem a taxa acumulada da IGP-M 

Ano Mês Valor Realizado (R$) Reg. Linear (R$) Erro % ARIMA  (R$) Erro % 

2015 1 37.042 49.049 32 35.583 -4 

2015 2 29.695 34.225 15 34.946 18 

2015 3 49.783 39.262 -21 49.942 0,3 

2015 4 56.557 82.614 46 57.959 2,5 

2015 5 60.859 88.216 45 71.085 17 

2015 6 36.789 38.085 4 46.872 27 

2015 7 39.719 29.283 -26 44.407 12 

2015 8 58.929 69.745 18 56.576 -4 

2015 9 27.819 50.214 81 34.946 26 

2015 10 60.427 77.825 29 63.665 5 

2015 11 47.106 92.079 95 69.575 48 

2015 12 96.539 105.787 10 123.604 28 

 

Fonte: O Autor (2016) 
 

A Tabela 20 lista o valor de venda realizado pela Empresa B no ano de 2015 e 

as previsões por regressão linear e ARIMA com base nos valores ajustados pela taxa 

acumulada da IGP-M. 

 

 

 

 

 



81 

 

 

Tabela 20 - Resultado da previsão de vendas da Empresa  B com a taxa acumulada da IGP-M 

Empresa B com a taxa acumulada da IGP-M 

Ano Mês Valor Realizado (R$) Reg. Linear (R$) Erro % Arima (R$) Erro % 

2015 1 37.042 49.438 33 36.249 -2 

2015 2 29.695 33.153 12 37.454 26 

2015 3 49.783 38.005 -24 57.788 16 

2015 4 56.557 85.798 52 63.890 13 

2015 5 60.859 90.827 49 76.892 26 

2015 6 36.789 37.289 1 53.836 46 

2015 7 39.719 28.793 -28 52.863 33 

2015 8 58.929 71.634 22 66.557 13 

2015 9 27.819 50.529 82 71.724 158 

2015 10 60.427 82.777 37 75.521 25 

2015 11 47.106 100.087 112 83.640 78 

2015 12 96.539 111.343 15 145.913 51 

Fonte: O Autor (2017) 
 

No mês 11 do ano de 2015 ocorreu um erro percentual elevado de 112% onde 

as vendas dos anos anteriores são demonstradas na Tabela 21: 

 

Tabela 21 - Vendas realizadas do mês 9 da empresa B sem a taxa acumulada da IGP-M 
Ano Mês Valor realizado (R$) Previsto (R$) 

2012 11 78.373  

2013 11 80.035  

2014 11 94.243  

2015 11 47.106 100.087 

Fonte: O Autor (2016) 
 

O motivo pelo qual ocorreu o erro percentual elevado foi que os valores de 

vendas realizadas nos anos anteriores indicam uma tendência de alta, onde o valor 

realizado a cada ano aumenta gradativamente. 

A diferença ocorrida entre os anos de 2014 para o ano de 2015 foi de R$ 

47.137,00. Esta queda no valor de vendas causou o erro percentual elevado. 

Para diminuir o erro percentual elevado, pode-se recalcular o valor previsto 

desconsiderando o maior valor, que foi de R$ 94.243,00 do ano de 2014, sendo assim os 

dados analisados pelo o algoritmo de previsão foi a dos anos de 2012 e 2013. 
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A Tabela 22 possui a nova análise do algoritmo de previsão que tem como 

resultado previsto de R$ 81.698,00 onde obteve um erro percentual de 73%. 

 

Tabela 22 - Vendas realizadas do mês 9 da empresa B desconsiderando o maior valor realizado 
Ano Mês Valor realizado (R$) Previsto (R$) 

2012 11 78.373  

2013 11 80.035  

2014 11 Não considerado  

2015 11 47.106 81.698 

Fonte: O Autor (2016) 
 

De posse dos dados de vendas realizadas no ano de 2015 pela empresa B foi 

possível plotar os gráficos representados nas Figuras Figura 36 e Figura 37 referente ao 

histórico de vendas sem a taxa e com a taxa acumulada da IGP-M realizadas com as 

previsões de vendas pelos algoritmos de regressão linear e ARIMA. 

A série em azul representa o valor de vendas ocorridas no período. A série em 

alaranjado o valor previsto pela regressão linear e a série em cinza o valor previsto pela 

ARIMA.  

 

 
Figura 36 - Resultado da previsão de vendas da Empresa B sem a taxa acumulada da IGP-M 

Fonte: O Autor (2016) 
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Figura 37 - Resultado da previsão de vendas da Empresa B com a taxa acumulada da IGP-M 

Fonte: O Autor (2016) 
 

Os gráficos demostram que as vendas da Empresa B possui uma forte 

sazonalidade, fator característico do varejo de roupas.  

Observa-se que nos feriados do dia das mães no mês de maio, dia dos pais no 

mês de agosto e dia das crianças no mês de outubro ocorre um aumento de vendas. 

Assim como no mês de dezembro nas festas de final de ano e o feriado de natal, as 

vendas apresentam uma alta considerável. 

A Tabela 23 demostra o somatório do total do realizado e as somas das previsões 

por regressão linear e ARIMA com base nos dados de vendas sem o reajuste da taxa 

acumulada da IGP-M., após totalizado foi efetuado o erro percentual das previsões. 

Tabela 23 - Soma do resultado da previsão de vendas da Empresa B sem a taxa acumulada da 
IGP-M 

Soma do resultado da previsão de vendas da Empresa B 

Ano Valor Total (R$) Reg. Linear (R$) Erro % ARIMA (R$) Erro % 

2015 601.265 756.384 26 689.160 15 

 

Fonte: O Autor (2016) 
A Tabela 24 demostra o somatório do total do realizado e as somas das previsões 

por regressão linear e ARIMA com base nos dados de vendas com o reajuste da taxa 

acumulada da IGP-M., após totalizado foi efetuado o erro percentual das previsões. 
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Tabela 24 - Soma do resultado da previsão de vendas da Empresa B com a taxa acumulada da 
IGP-M 

Soma do resultado da previsão de vendas da Empresa B 

Ano Valor Total (R$) Reg. Linear (R$) Erro % ARIMA (R$) Erro % 

2015 601.265 779.673 30 822.327 37 

Fonte: O Autor (2017) 
 

A Tabela 25 lista o valor de venda realizado pela Empresa B no ano de 2015 e 

as previsões por regressão linear e ARIMA sem o reajuste pela taxa acumulada da IGP-

M. 

Tabela 25 - Resultado da previsão de vendas da Empresa C sem a taxa acumulada da IGP-M 

 

Empresa C sem a taxa acumulada da IGP-M 

Ano Mês Valor Realizado (R$) Reg. Linear (R$) Erro % ARIMA (R$) Erro % 

2015 1 7.615 11.630 53 10.431 37 

2015 2 53.759 203.956 279 87.503 63 

2015 3 290.153 279.117 -4 175.353 -40 

2015 4 562.227 401.860 -29 239.759 -57 

2015 5 75.080 318.349 324 129.763 73 

2015 6 7.191 40.710 466 26.952 275 

2015 7 210.305 189.957 -10 116.534 -45 

2015 8 255.433 299.476 17 238.989 -6 

2015 9 234.034 472.898 102 337.767 44 

2015 10 239.731 458.594 91 232.000 -3 

2015 11 212.619 569.960 168 288.976 36 

2015 12 38.143 65.039 71 227.503 497 

 

Fonte: O Autor (2016) 
 

A Tabela 26 lista o valor de venda realizado pela Empresa C no ano de 2015 e 

as previsões por regressão linear e ARIMA com base nos valores ajustados pela taxa 

acumulada da IGP-M. 
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Tabela 26 - Resultado da previsão de vendas da Empresa C com a taxa acumulada da IGP-M 

 

Empresa C com a taxa acumulada da IGP-M 

Ano Mês Valor Realizado (R$) Reg. Linear (R$) Erro % ARIMA (R$) Erro % 

2015 1 7.615 12.536 65 11.489 50 

2015 2 53.759 209.959 291 95.018 76 

2015 3 290.153 284.237 -2 170.894 -41 

2015 4 562.227 416.065 -26 268.657 -52 

2015 5 75.080 339.448 352 91.361 21 

2015 6 7.191 43.630 507 30.612 325 

2015 7 210.305 204.572 -3 128.669 -38 

2015 8 255.433 313.170 23 276.396 8 

2015 9 234.034 512.716 119 257.581 10 

2015 10 239.731 507.691 112 271.541 13 

2015 11 212.619 634.423 198 343.546 61 

2015 12 38.143 63.669 67 258.304 577 

Fonte: O Autor (2017) 
 

No mês 2 do ano de 2015 ocorreu um erro percentual elevado de 291% onde as 

vendas dos anos anteriores são demonstradas na Tabela 27. 

 

Tabela 27 - Vendas realizadas no mês 2 da empresa C sem a taxa acumulada da IGP-M 
Ano Mês Valor realizado (R$) Previsto (R$) 

2012 2 60.276  

2013 2 68.157  

2014 2 170.568  

2015 2 53.759 209.959 

Fonte: O Autor (2016) 
 

Por causa de um aumento de vendas impulsionado pelo setor comercial da 

empresa no ano de 2014 a tendência se tornou bem positiva, sendo previsto para o mês 

2 de 2015 o valor de R$ 209.959,00, onde foi realizado o valor de R$ 53.759,00 que está 

bem próximo dos anos de 2012 e 2013. 

Para diminuir o erro percentual elevado, pode-se recalcular o valor previsto 

desconsiderando o maior valor, que foi de R$ 170.568,00 do ano de 2014, sendo assim 

os dados analisados pelo algoritmo de previsão foram dos anos de 2012 e 2013. 
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A Tabela 28 possui a nova análise do algoritmo de previsão que tem como 

resultado previsto de R$ 76.037,00 onde obteve um erro percentual de 41%. 

 

Tabela 28 - Vendas realizadas no mês 2 da empresa C desconsiderando o maior valor realizado 
Ano Mês Valor realizado (R$) Previsto (R$) 

2012 2 50.581  

2013 2 61.662  

2014 2 Não considerado  

2015 2 53.759 76.037 

Fonte: O Autor (2016) 
 

Nos meses 5 e 6 ocorreu um percentual de erro elevado devido ao 

enfraquecimento das vendas nesses meses, decorrente do aumento de vendas do mês 

4.  

Para o mês 11 o algoritmo de regressão linear não teve um bom resultado, sendo 

que a previsão por ARIMA teve um percentual de erro menor. 

Como os pedidos foram acumulados no mês 4, os próximos meses a empresa 

trabalhou na produção destes pedidos, desta forma os meses 5 e 6 tiveram as vendas 

abaixo do ano anterior, provocando o erro percentual elevado da previsão de vendas.  

No mês 12 o algoritmo de ARIMA não obteve um bom resultado, sendo que a 

previsão por regressão linear teve um percentual de erro menor. 

De posse dos dados de vendas realizadas no ano de 2015 pela empresa B foi 

possível plotar os gráficos representados nas Figuras Figura 38 e Figura 39 referente ao 

histórico de vendas sem a taxa e com a taxa acumulada da IGP-M realizadas com as 

previsões de vendas pelos algoritmos de regressão linear e ARIMA. 

A série em azul representa o valor de vendas ocorridas no período. A série em 

alaranjado o valor previsto pela regressão linear e a série em cinza o valor previsto pela 

ARIMA. 
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Figura 38 - Resultado da previsão de vendas da Empresa C sem a taxa acumulada da IGP-M 

Fonte: O Autor (2016) 
 

 

 
Figura 39 - Resultado da previsão de vendas da Empresa C com a taxa acumulada da IGP-M 

Fonte: O Autor (2016) 
 

Os gráficos demostram que as vendas da Empresa C possui uma forte 

sazonalidade, entre os períodos de outono/inverno e primavera/verão onde ocorre maior 

demanda de produção. 

Observa-se uma grande queda das vendas nos meses 1, 2, 5, 6 e 12 em 

decorrência da sazonalidade deste tipo de segmento. 

A Tabela 29 demostra o somatório do total do realizado e as somas das previsões 

por regressão linear e ARIMA com base nos dados de vendas sem o reajuste da taxa 

acumulada da IGP-M., após totalizado foi efetuado o erro percentual das previsões. 
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Tabela 29 - Soma do resultado da previsão de vendas da Empresa C sem a taxa acumulada da 
IGP-M 

Soma do resultado da previsão de vendas da Empresa C 

Ano Valor Total (R$) Reg. Linear (R$) Erro % ARIMA (R$) Erro % 

2015 2.186.291 3.311.546 51 2.111.530 -3 

Fonte: O Autor (2016) 
 

 

A Tabela 30 demostra o somatório do total do realizado e as somas das previsões 

por regressão linear e ARIMA com base nos dados de vendas com o reajuste da taxa 

acumulada da IGP-M., após totalizado foi efetuado o erro percentual das previsões. 

 
Tabela 30 - Soma do resultado da previsão de vendas da Empresa C com a taxa acumulada da 

IGP-M 

Soma do resultado da previsão de vendas da Empresa C 

Ano Valor Total (R$) Reg. Linear (R$) Erro % ARIMA (R$) Erro % 

2015 2.186.291 3.542.116 62 2.204.068 1 

Fonte: O Autor (2017) 
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5. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

5.1. CONCLUSÕES 

Para o desenvolvimento da ferramenta foi definido um módulo de extração e 

transformação dos dados dos dados do sistema ERP transferindo as informações para o 

banco de dados utilizando a CN e outro módulo de acesso aos dados que permite a 

visualização dos gráficos gerenciais. A série de dados extraídos do sistema ERP foram 

tratados para serem utilizados pelas técnicas de previsão por regressão linear e ARIMA 

para prever as vendas mensais. 

Um dos objetivos específicos do trabalho foi descrever a estrutura conceitual, 

características dos serviços e os benefícios da CN, para isso foram utilizados os recursos 

da Microsoft Azure para disponibilizar o sistema Web em produção. 

Os fatores que contribuíram para aderir à computação em nuvem foram a 

escalabilidade e custo, estes quesitos atendem às necessidades de crescimento da 

organização, reduzindo os custos de adquirir e manter a infraestrutura funcionando e 

podendo escalar a aplicação conforme a demanda de uso. 

Atendendo à identificação das necessidades do sistema, foram descritos os tipos 

de modelagem de um DW, sendo aplicado o esquema estrela, que consiste de uma 

tabela central chamada de tabela de fatos, que se relaciona com diversas outras tabelas 

denominadas tabelas de dimensão, isto facilitou a extração dos dados e proporcionou 

uma melhor performance nas consultas SQL.  

Para armazenar os dados foi utilizado o banco de dados como serviço da 

Microsoft Azure, proporcionando uma alta disponibilidade dos dados, flexibilidade de 

crescimento de recursos de armazenamento e processamento conforme a necessidade 

da ferramenta. 

Outro objetivo foi criar um aplicativo para integrar o ERP que possui um banco 

de dados Firebird com a CN, que integra de forma automatizada usando um processo de 

ETL que permite a extração e transformação dos dados, canalizando os dados para um 

banco de dados SQL Server como serviço. 
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O sistema Web foi liberado aos gestores, que disponibiliza gráficos gerenciais, 

sendo facilmente acessado por smartphone, permitindo o rápido acesso as informações 

e agilidade na tomada de decisões cotidianas. 

Após a implementação do sistema em três empresas, aplicou-se os processos 

para extrair e formatar os dados para implementar os algoritmos de análise de previsão 

por regressão linear e ARIMA para prever as vendas mensais do ano de 2015. 

Conclui-se que, ao realizar as previsões em dados reais, quando ocorreu casos 

em que no ano subsequente não se manteve a mesma tendência devido a fatores 

externos como enfraquecimento de vendas devido a fatores econômicos, vendas 

impulsionadas por mudanças no setor comercial, promoções e feriados o valor de 

previsão foi gerado com um erro percentual elevado. 

 Apesar do erro percentual elevado em alguns meses a atividade de previsão se 

torna importante para a tentativa de previsão da tendência de vendas, onde através desta 

informação o gestor pode criar uma ação, para identificar o que aconteceu em outros 

anos e tentar minimizar a situação caso a tendência seja de baixa. 

Nos meses que se ocorreu um erro percentual elevado da previsão de vendas 

em relação a venda efetivada, nestes casos fatores externos causaram vendas no ano 

anterior muito abaixo ou muito acima do histórico de vendas. Para suavizar o erro 

percentual elevado o sistema permitiu efetuar uma nova previsão, desconsiderando o 

maior ou menor valor da série dos dados analisados. Quando foi utilizado este método 

de análise dos dados o erro percentual foi reduzido. 

No estado da arte as pesquisas realizadas por Souza (2010), Avram (2014), 

Oliveira, Thomas e Espadanal (2014) e Lin e Chen (2012) apresentam os fatores que 

levam a adoção da CN pelas corporações, os fatores em comum que foram encontrados 

na implantação deste projeto foram os fatores tecnológicos e econômicos, ligados a 

redução de custo. 

Shehri (2013) e Curino (2011) apresentam as pesquisas relacionadas ao banco 

de dados como serviço, os motivos em comum para a escolha deste recurso foram a 

agilidade para disponibilizar as informações, a redução de gastos com a manutenção de 
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Hardware e Software para manter o serviço ativo e a escalabilidade de recursos de 

armazenamento e processamento. 

Assim como as pesquisas Kim e Lee (2014), Aminzadeh, Sanaei e Ab Hamid 

(2014) e Park e Kim (2014) a temática de mobilidade relacionadas a computação em 

nuvem, como as aplicações móveis, foi utilizada para disponibilizar as informações aos 

gestores. 

No artigo de Schmidt, Araujo e Prado (2013) tem como resultado que as 

ferramentas de BI no ambiente organizacional são importantes no cenário de alta 

competitividade entre as empresas, para que as empresas criem mecanismos para 

responder rapidamente as demandas, a fim de se manterem ativas e competitivas no 

mercado. Neste trabalho um dos resultados foi que apesar do erro percentual elevado 

em alguns meses a atividade de previsão se torna importante, onde através da 

informação da previsão o gestor pode criar uma ação, para identificar o que aconteceu 

em outros anos e tentar minimizar a situação caso a tendência seja de baixa. 

As pesquisas de Martiny e Ribeiro (2015) e Airinei e Homocianu (2010) são 

voltadas para aplicações de BI compatíveis com os dispositivos móveis, podendo acessar 

os dados gerencias fora das instalações da empresa aproveitando do comportamento 

das pessoas em utilizar o smartphone para visualizar as informações, assim melhorando 

a qualidade e velocidade nas tomadas de decisões. Este projeto utilizou-se de recursos 

para que os gestores acessem as informações para tomada de decisão através de um 

smartphone para aproveitar o comportamento atual das pessoas em utilizar dispositivos 

móveis. 
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5.2. TRABALHOS FUTUROS 

Para trabalhos futuros recomendam-se os seguintes temas: 

a) Adicionar recurso de notificação através de mensagem para avisar ao 

usuário sobre uma determinada tendência de vendas; 

b) Aplicar o algoritmo de descoberta de associações no setor de vendas, com 

o objetivo de analisar os produtos que frequentemente são vendidos de 

forma simultânea. No momento da venda de cada item o sistema pode 

sugerir ao vendedor se existe um ou mais produtos que são geralmente 

vendidos em conjunto. 

c) Aplicar o algoritmo de árvore de decisão no setor financeiro, considerando 

os históricos de pagamento dos clientes, para funcionar como um sistema 

de apoio à decisão na análise de novas solicitações de crédito, 

classificando os clientes que pagam em dia, clientes que pagam em atraso 

e clientes que não pagam suas compras, para descobrir características 

em comum entre os clientes.  
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