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RESUMO 

Apesar da utilização de sistemas de gestão integrada (ERP) e um alto nível de informatização nas 

indústrias de grande porte, a maioria delas enfrenta dificuldade na geração de informação útil à 

tomada de decisão. A falta de instrumentos adequados para tratar os dados produzidos de forma 

organizada e com qualidade leva os gestores a desenvolverem formas alternativas de geração da 

informação através da utilização de planilhas eletrônicas. Com o aumento do volume de informa-

ções, o processo de manutenção e geração da informação acaba prejudicando a qualidade da in-

formação gerada e conseqüentemente comprometendo o processo de tomada de decisão.   

 Esta dissertação apresenta um processo de criação de um Data Warehouse (DW) para 

subsidiar os gestores de empresas, particularmente de grande porte, recentemente implantadas ou 

em implantação na obtenção de informações com qualidade e possibilitar a criação de cenários e 

tendências através de sistemas de suporte à decisão ou usando ferramentas OLAP a partir da utili-

zação do Microsoft Excel. Considerando que as soluções de caráter puramente tecnológico têm 

limitações de efetividade, esta dissertação contempla ainda a análise e redefinição de processos 

organizacionais de geração e manutenção da informação, na implantação do DW.  

A proposta foi implementada em um caso real no setor financeiro de uma indústria de grande por-

te da área naval, em fase de implantação, o Estaleiro Atlântico Sul, localizado em Suape – Per-

nambuco. 

 

Palavras-chave: data warehouse, tomada de decisão, banco de dados. 

 



 

ABSTRACT 

 Even though using Enterprise Resource Planning systems (ERP) and presenting a high level of 

informatization, the majority of large industrial plants faces difficulties to generate useful infor-

mation to decision making processes.  The lack of adequate instruments to treat produced data in 

an organized way and with quality leads managers to develop alternative ways to generate infor-

mation by using electronic spreadsheets. The process to generate and maintain an increasing 

amount of information ends up threatening the quality of such information and, therefore, the en-

tire decision making process. 

 This dissertation presents a process for creating Data Warehouses to aid enterprise manag-

ers, particularly belonging to large sized companies recently implanted or under implantation, to 

obtain quality information and to enable them to create scenarios and   trends on decision support 

systems or by using OLAP tools over Microsoft Excel spreadsheets.  Considering that purely 

technical solutions do have limited effectiveness, this work also analyses and redefines organiza-

tional processes for information generation and maintenance during DW implantation. 

 The proposal has been implemented in a real case in the financial division of a large sized 

naval industrial plant being implanted in Suape, Pernambuco, the Atlântico Sul Shipyard. 

 

Keywords: data warehouse, decision making, databases. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) ou SIGE (Sistemas Integrados de Gestão Em-

presarial) são sistemas de informações que integram todos os dados e processos de uma organiza-

ção em um único sistema (Laudon, 2004; Padovoze, 2004). A integração pode ser vista sob a 

perspectiva funcional (sistemas de: finanças, contabilidade, recursos humanos, fabricação, marke-

ting, vendas, compras, entre outros) e sob a perspectiva sistêmica (sistema de processamento de 

transações, sistemas de informações gerenciais, sistemas de apoio a decisão, por exemplo). Entre-

tanto, apenas a implantação dos sistemas integrados nas organizações não é suficiente para a to-

mada de decisão. Mason (apud Freitas, 1995) apresenta uma classificação de Sistemas de Infor-

mações considerando o processo de tomada de decisão. Ele considera que a relação entre o Siste-

ma de Informação e o Sistema de Decisão possui cinco elementos básicos: atividades, dados, 

prognósticos e inferências, avaliação e ação, que dependendo das suas posições entre o Sistema de 

Informação e Sistema de Decisão resultam em diversos modelos de Sistemas de Informações. 

Os Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) ou Sistemas de Suporte à Decisão (SSD) são uma 

classe de sistemas que auxiliam no processo de tomada de decisão. Alter (1980, p.21) registra que, 

“o importante em um SAD é o grau com o qual ele pode responder às questões mais importantes 

(poder), a velocidade e a forma com as quais ele gera essas respostas (acesso), e a adaptação das 

mudanças de situação e de necessidades (flexibilidade)”. 

Segundo Kimball (2002), as necessidades dos gestores de negócio são os requisitos do da-

ta warehouse  (DW) – depósito ou armazém de dados. Adamson (2006) reforça que o “DW deve 

ser orientado às necessidades dos analistas de negócios, deve ser um espelho das prioridades mais 

urgentes dos gestores e deve ser de fácil apresentação, compreensível e rápido.” 

De acordo com Chaudhuri (1997), para atender a este conjunto de características se faz 

necessária a criação de um ambiente de data warehousing 1, onde os dados operacionais são trans-

formados em informação voltada à tomada de decisão estratégica. Este ambiente oferece um con-

junto de funcionalidades que possibilita, por um lado, a extração, tradução, filtragem, integração e 

armazenamento no Data Warehouse dos dados oriundos de provedores de informação autônomos, 

distribuídos e heterogêneos. Por outro lado, este conjunto de funcionalidades também permite que 

usuários típicos de SSD, por exemplo, analistas, executivos, gerentes e administradores, manipu-

                                                
1 “O ambiente de data warehousing é composto de 4 componentes separados e distintos: fonte de sistemas tran-

sacionais, área temporária de dados, área de apresentação de dados e ferramentas de acesso a dados.” (Kim-
ball, 2002 – p. 7) 
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lem com flexibilidade e eficiência os dados pré-armazenados no DW, através de visões multidi-

mensionais destes dados.  

A construção de DW só foi possível graças ao crescente poder de processamento e sofisti-

cação das ferramentas e técnicas analíticas. 

Greenfied (2004) conclui que as ferramentas de SSD apesar de serem rotuladas como sen-

do de apoio à decisão, não podem ser usadas como única entrada para a tomada de uma decisão 

não trivial, nem fornecem diretamente o que ele considera como inteligência do negócio. As deci-

sões são tomadas e a inteligência do negócio é obtida somente por meio da combinação das saídas 

dos instrumentos de apoio à decisão, do julgamento e da intuição humana, e da habilidade de ana-

lisar estas informações em um contexto muito mais amplo do que o interno de uma empresa. 

1.1 MOTIVAÇÃO 

Apesar da utilização de sistemas de gestão integrada (ERP) e um alto nível de informatização nas 

indústrias de grande porte, a maioria delas se deparam com obstáculos na geração de informação 

útil à tomada de decisão. Além disto, considerando as dificuldades de uma empresa recém-criada, 

quanto à estruturação organizacional, escassez de mão de obra qualificada, informalidade nos 

relacionamentos, processos administrativos não definidos, além da deficiência de sistemas de in-

formação, é natural considerar que a geração da informação e do conhecimento na organização 

fique comprometida.  

 A dificuldade na geração de conhecimento e a falta de instrumentos para tratar os dados 

produzidos de forma organizada levam os gestores a desenvolverem mecanismos alternativos e 

por vezes, criativos, de produção de conhecimento através da utilização de planilhas eletrônicas. 

Entretanto, o que se observa é a formação de vários dados isolados e com pouca contextualização, 

comprometendo a sustentabilidade do processo decisório ao longo do tempo.  

De acordo com Power (2003), as planilhas eram usadas em forma de papel por contadores 

para organizar em linhas e colunas os dados sobre transações de uma empresa. Dados sobre cus-

tos, renda, impostos, e outros, eram relacionados em uma única folha de papel para um gerente 

examinar e tomar decisões. Segundo Miglioli (2004), “com o avanço da computação, as planilhas 

tornaram-se eletrônicas, sendo a VisiCalc a primeira a ser comercializada. Após alguns anos, sur-

giu a planilha Lotus 1-2-3, com recursos mais avançados e finalmente entre 1984 e 1985, a Micro-

soft lança a planilha Excel, que se consolida até hoje como a mais utilizada pelo mercado por pos-

suir sofisticados recursos, ser amigável e altamente integrada aos demais aplicativos existentes”. 

A diversidade de funcionalidades e propósitos, bem como, a facilidade de gerar simulações, agre-
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gações e gráficos fazem das planilhas eletrônicas a principal ferramenta para a gerência fornecer 

informações estratégicas na maioria das organizações. Essas planilhas, por sua vez, precisam ser 

“alimentadas” de dados e acabam sendo usadas como “banco de dados” para o suporte à geração 

da informação estratégica. No entanto, à medida que o volume de dados aumenta surge a necessi-

dade do compartilhamento de várias pessoas ou até mesmo de todo um departamento para “ali-

mentação” das planilhas. Quando utilizadas como “banco de dados” da organização, as planilhas 

“sofrem” as mesmas desvantagens que os sistemas de processamento de arquivo (redundância de 

dados, inconsistências, problemas de integridade, dificuldade no acesso aos dados e outros).  

A utilização de ferramentas de suporte a decisão a partir de informações inconsistentes, 

pouco acessíveis e de baixa confiabilidade compromete o processo decisório e apresenta riscos ao 

negócio.  

 Greenfied (2004) define sistemas ou ferramentas de suporte à tomada de decisão como 

projetos específicos que permitam aos seus usuários – tomadores de decisão – executarem análi-

ses e consultas geradas em seus próprios computadores de acordo com suas necessidades de negó-

cio. O autor acrescenta ainda que, os sistemas ou ferramentas de apoio à decisão, por si só, não 

têm poder de decisão, indicando para os tomadores de decisão apenas prováveis cenários ou pon-

tos para sustentação de suas decisões. A criatividade e os insights do tomador da decisão para 

tratar uma situação são absolutamente individuais. Greenfied (2004) complementa que os princi-

pais usos das ferramentas de apoio à decisão objetivam, entre outros: 

a) Reduzir a imprevisibilidade do ambiente empresarial; 

b) Dar confiabilidade e segurança às pessoas que utilizam suas informações; 

c) Simular cenários e projetar situações antes que elas ocorram; 

d) Proporcionar aos seus usuários uma maneira mais amigável de acessar as in-

formações, analisando-as ao longo do tempo em diferentes períodos (diário, 

semanal, mensal, trimestral, semestral e anual); 

e) Verificar a eficácia dos processos de negócio, medindo o que ocorreu de fato 

com os orçamentos, previsões, metas, ou outros tipos de objetivos; 

f) Ajudar os gestores – usuários dessas ferramentas – a refinarem seus processos 

de tomada de decisão; 

g) Coletar uma parte pequena das informações fora do grande volume encontrado 

nos sistemas transacionais; 

h) Confirmar e para, às vezes, descobrir, tendências e relacionamentos entre os 

dados do negócio, que muitas vezes passam despercebidos pelos tomadores de 

decisão; e 
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i) Apresentar objetivamente os fatos. 

Para que a informação seja útil para os tomadores de decisão é necessário que tenha quali-

dade, seja de fácil entendimento e que atenda às suas necessidades.  

Desta forma, para garantir que as informações disponibilizadas para os gestores respeitem 

os critérios de qualidade, acessibilidade, apresentação e segurança, é necessário identificar o pro-

cesso que gera as informações, entendê-lo e redesenhá-lo, se for o caso. As informações devem 

ser armazenadas em SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) que foram projetados 

para suportar grandes volumes de dados, provendo segurança, controle de concorrência, confiabi-

lidade, controle de acesso, gerenciamento de espaço de armazenamento, integridade, atomicidade 

nas transações e independência de dados e programas para possibilitar o desenvolvimento ou im-

plantação de sistemas de suporte à decisão, a partir da criação do DW. 

Diante destas questões, a utilização de planilhas eletrônicas como repositório de dados na 

área financeira para acompanhamento do fluxo de caixa da organização,  os riscos da baixa quali-

dade da informação e a ausência de ferramentas de suporte à decisão, foi a principal motivação 

para o desenvolvimento de um processo de criação do DW na área financeira (fluxo de caixa) e 

através do processamento analítico dos dados sob uma perspectiva multidimensional, auxiliar a 

tomada de decisão dos gestores. 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo geral desta dissertação é apresentar um processo para tomada de decisão, respeitando 

os critérios de qualidade da informação, acessibilidade, apresentação e segurança da informação 

apoiado em Data Warehouse. Os objetivos específicos são: 

i. Apresentar um processo de criação do DW, analisando os aspectos organizacional, 

pessoal e tecnológico; 

ii. Estruturar o processo de geração da informação e o modelo multidimensional do DW 

de Fluxo de Caixa que subsidie à tomada de decisão no setor financeiro; e 

iii. Apresentar um protótipo da aplicação com a utilização dos recursos existentes na or-

ganização. 
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1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Além deste capítulo introdutório, a organização desta dissertação está disposta como descrito a-

baixo: 

� Capítulo 2 - aborda os conceitos e características de data warehouse, com-

paração de sistemas OLTP e de suporte à decisão, conceito e característi-

cas das ferramentas OLAP, um comparativo entre data mart e data ware-

house, fases da implantação de um DW e conceitos e características dos 

sistemas de informação, com destaque para os sistemas ERP; 

� Capítulo 3 - apresenta a organização em estudo, a sua contextualização a-

tual, bem como, a análise e o entendimento do problema abrangendo fato-

res organizacionais, pessoais e tecnológicos.Também aborda a escolha da 

solução, a partir das metas corporativas, exeqüibilidade e análise custo-

benefício; 

� Capítulo 4 - aborda as etapas do projeto lógico, físico e detalhes da im-

plementação. São apresentadas também as etapas de implementação do 

DW e as mudanças nos processos organizacionais; 

� Capítulo 5 - apresenta as conclusões, as contribuições para a organização, 

para a indústria e as limitações do trabalho; 

� Capítulo 6 – contém as referências bibliográficas citadas na dissertação; 

� Anexos – contêm o modelo da pesquisa, rotinas usadas para verificação 

dos dados e scripts de criação das tabelas, visões e cubos.  
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2 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

A motivação para o surgimento da tecnologia de Data Warehousing foi o volume crescente de 

dados disponíveis e dispersos nas organizações, e conseqüentemente, a necessidade de integrá-los.   

A construção do ambiente de DW (data warehouse) inclui quatro componentes, cada um 

deles com suas características de projeto, ferramentas, técnicas e produtos. São eles: sistemas 

transacionais, área temporária de dados, área de apresentação dos dados e ferramentas de acesso 

aos dados (Kimball e Ross, 2002). No entanto, segundo Kimball e Caserta (2004), a área de apre-

sentação dos dados é a mais importante, pois “a missão do DW é publicar os dados da organiza-

ção para efetivamente apoiar o processo de tomada de decisão da organização”, ou seja, “o suces-

so do DW começa e termina no usuário final”.  

Os sistemas transacionais registram as transações da operação da organização e normal-

mente as transações são pequenas e envolvem poucos registros, sendo a principal prioridade nes-

tes sistemas, o desempenho e a disponibilidade. 

A área temporária de dados do DW é utilizada para armazenar os dados coletados dos sis-

temas transacionais, para transformá-los e em seguida carregá-los no DW. Os usuários não têm 

acesso a estes dados. O processo de extração, transformação e carga dos dados no DW (conhecida 

pela sigla em inglês ETL - Extraction, Transformation, Load) tem o propósito de “alimentar” a 

camada de apresentação para o usuário, ou seja, o que o usuário tem acesso, contendo as tabelas 

modeladas em dimensões que são diretamente acessadas por ferramentas de consultas, geradores 

de relatórios, de indicadores e de cubos OLAP - Online Analytical Processing. Estes dados advêm 

dos sistemas transacionais da organização, de relatórios e de planilhas eletrônicas utilizadas pela 

alta gerência e sofrem um processo de “limpeza” (eliminação de dados espúrios resultantes de 

erros dos sistemas) e correção para que a informação esteja consistente e válida na camada de 

apresentação. “A área de apresentação do DW é onde os dados estão organizados, armazenados e 

disponibilizados para consulta pelos usuários, geradores de relatórios e outras aplicações analíti-

cas” (Kimball e Ross, 2002). Estes autores defendem que na área de apresentação do DW, “os 

dados sejam apresentados, armazenados, e acessados através de dimensões”. Eles complementam 

que “modelagem dimensional é um novo nome para uma técnica antiga de fazer uma base de da-

dos simples e compreensível”. Além dos dados serem projetados para facilitar o entendimento dos 

usuários, a modelagem dimensional visa proporcionar um melhor desempenho nas consultas e 

flexibilidade para alterações.  
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A área de apresentação do DW deve conter os dados detalhados, atômicos, pois segundo 

Kimball e Ross (2002) é “completamente inaceitável armazenar somente os dados sumarizados no 

modelo dimensional enquanto os dados atômicos são buscados nos modelos normalizados”. A 

definição da granularidade dos dados no DW é um dos fatores críticos no projeto de DW e será 

discutido em detalhes mais adiante neste mesmo capítulo. 

As ferramentas de acesso aos dados num ambiente de DW acessam a área de apresentação 

dos dados e podem ser desde uma simples ferramenta de consultas ad hoc a uma sofisticada fer-

ramenta de mineração de dados.  

Em resumo, o desafio do ambiente DW é transformar o dado “bruto” em informação con-

fiável, de fácil acesso e que possibilite a criação e simulação de cenários para a tomada de deci-

são. 

2.1 A INFORMAÇÃO E O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO 

Laudon e Laudon (1999) definem informação como “o conjunto de dados aos quais seres huma-

nos deram forma para torná-los significativos e úteis”. 

Já segundo Padovoze (2003), “O propósito da informação é possibilitar que uma organiza-

ção alcance seus objetivos pelo uso eficiente de seus outros recursos, isto é, homens, materiais, 

máquinas, dinheiro e outros ativos”.  Contudo, Alter (2002) afirma que a utilidade da informação 

é determinada pela qualidade, acessibilidade, apresentação e segurança - Quadro 2.1. 
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Quadro 2.1 - Determinantes da Utilidade da Informação e seu papel nos sistemas de informação (Alter, 2002) 

Características Definição Papel no sistema de informação 
Qualidade da Informação 
Correção O que o dado representa é o que 

supõe representar 
Controle do dado para garantir 
corretude, identifica prováveis 
erros 

Precisão O grau de detalhe  Oferece informação com adequada 
precisão 

Completude A informação disponível é adequa-
da à tarefa 

Oferece informação que é completa 
o suficiente para o usuário e a 
situação; evita “encher” o usuário 
com informação em excesso 

Idade Quantidade de tempo desde a pro-
dução da informação 

Atualização da informação mais 
freqüentemente e transmissão para 
o usuário mais rapidamente 

Tempo de Atualização Qual idade da informação é apro-
priada à tarefa e usuário 

Oferece informação suficientemen-
te rápida para que seja útil 

Fonte A pessoa ou organização que pro-
duziu a informação 

Verifica fontes de informação; 
oferece informação de fontes prefe-
renciais e analisa tendência da 
informação 

Acessibilidade da informação 
Disponibilidade A informação necessária existe e 

pode ser acessada efetivamente por 
pessoas que precisam dela 

Faz a informação disponível com 
mínimo esforço 

Admissível Se o uso da informação é legal ou 
culturalmente apropriado na situa-
ção 

Fornece orientações jurídicas de 
forma organizada, mas não é pos-
sível automaticamente decidir 
sobre a legalidade do uso da infor-
mação 

Apresentação da informação 
Nível de sumarização Comparação entre o número de 

itens no dado original e o número 
de itens exibidos 

Manipula o dado para o nível de 
sumarização desejada 

Formato Forma em que a informação é 
exibida para o usuário 

Manipula o dado para o formato 
desejado 

Segurança da informação 
Restrição de acesso Procedimentos e técnicas de con-

trolar quem pode acessar qual dado 
sob quais circunstâncias  

Uso de senhas ou outras formas de 
prevenir usuários não autorizados 
de acessar dados ou sistemas que 
processam o dado 

Criptografia Conversão do dado para um código 
que pessoas não autorizadas não 
podem decodificá-lo 

Criptografia e descriptografia  

 

Nas organizações empresariais, “a informação é o produto da análise dos dados existentes 

na empresa, devidamente interpretados dentro de um contexto para permitir a tomada de decisões 

de forma otimizada e que tão importante quanto à informação em si é a sua utilização, que está 

associada à forma de como o sistema de informação está configurado para atender eficientemente 

às necessidades de informações dos usuários, estimulando os gestores à tomada de decisão” (An-

tunes e Alves, 2007). 

A importância de compreender a dinâmica envolvida no processo decisório é para torná-

los mais simples, compreensíveis e mais controlados. O dicionário virtual Web Dicionary of Cy-
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bernetics and Systems (Principia Cybernetica Web, 2009) descreve a teoria da decisão como 

compreendendo um corpo de conhecimento e técnicas analíticas relacionadas de diferentes níveis 

de formalidade, ambos elaborados para auxiliar o tomador de decisão a escolher uma entre um 

conjunto de alternativas em relação a suas possíveis conseqüências. A teoria da decisão pode ser 

aplicada em condições de certeza, risco ou incerteza. Decisões sob certeza significam que cada 

alternativa leva a uma e somente uma conseqüência, e a escolha entre as alternativas é equivalente 

à escolha entre conseqüências. Em decisões sob risco, cada alternativa terá uma de várias possí-

veis conseqüências, e a probabilidade de ocorrência de cada conseqüência é conhecida. Portanto, 

cada alternativa é associada a uma probabilidade de distribuição, e a uma escolha entre as distri-

buições de probabilidade. Quando as distribuições de probabilidade são desconhecidas, trata-se de 

decisões sob incerteza. A teoria da decisão reconhece que o ranking de alternativas produzido por 

meio de um determinado critério tem que ser consistente com os objetivos e preferências do to-

mador de decisão.  

Desta forma, além dos critérios individuais de criatividade e insights do tomador de deci-

são, as ferramentas de apoio à decisão têm o papel de apresentar cenários, e a sistematização do 

processo decisório, organizando-o de acordo com as suas diversas etapas e formando uma receita 

de como implementá-lo. Hammond, Keeney e Raiffa (1999) apresentam metodologias para a im-

plementação do processo decisório, enquanto Laudon e Laudon (1999), um método para tomada 

de decisão e implementação da solução. 

Para Hammond, Keeney e Raiffa (1999) o processo decisório engloba as fases de inteli-

gência, concepção e escolha. O gatilho inicial representa um evento externo indicando a existên-

cia de um problema que exige uma decisão para ser resolvido, ou a prévia identificação de uma 

situação que envolve decisão, e que se resolvida em breve pode evitar problemas futuros. É com-

posto de 3 (três) fases:  

1. Definição do problema – identifica as principais características do problema em 

questão, compreendendo seus componentes e os objetivos envolvidos; 

2. Busca de alternativas – coleta informações de diversas fontes e identifica possíveis 

alternativas de solução. Estuda as conseqüências de cada alternativa com relação 

aos objetivos definidos na fase anterior e as incertezas envolvidas em cada resulta-

do de cada possível alternativa; e 

3. Escolha da alternativa – escolha de uma das alternativas estudadas na fase busca de 

alternativas, por meio de técnicas de negociação (trocas justas) e análise dos graus 

de conveniências. 

O método apresentado por Laudon e Laudon (1999) para o processo de tomada de decisão 

pode ser chamado também de “análise e projeto de sistemas”, e é composto de 5 fases, onde as 3 
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primeiras fases são chamadas de análise de sistemas e é similar ao método apresentado por Ham-

mond, Keeney e Raiffa (1999) e as outras duas, chamado de projeto de sistemas: 

1. Análise do problema - define e analisa o problema da perspectiva tecnológica, or-

ganizacional e pessoal; 

2. Entendimento do problema - investiga, coletando fatos e fazendo mais análise, 

com o objetivo de compreender melhor o problema; 

3. Tomada de decisão - escolha da melhor solução entre diversas soluções, pesando 

os objetivos e recursos disponíveis na organização, bem como, o prazo de imple-

mentação da solução e a eficácia de custo; 

4. Projeto de soluções - planejar e projetar a solução, descrevendo detalhadamente a 

solução proposta em forma de documento. Existem duas etapas nesta fase: a cria-

ção de um projeto lógico e a transformação em projeto físico. A fase do projeto ló-

gico envolve o desenvolvimento do modelo conceitual e a descrição do que o sis-

tema irá fazer. A fase do projeto físico determina as melhores opções do projeto e 

transforma o modelo lógico em especificação física; e 

5. Implementação da solução - onde o projeto e conceitos teóricos são testados no 

mundo real e a avaliação dos resultados e do desempenho da solução realimenta o 

ciclo de melhoria da solução. Para Laudon e Laudon (1999), “a implementação e-

ficiente de soluções e decisões é um tópico complexo envolvendo questões de psi-

cologia, projeto organizacional, sociologia e finanças.” 

 

2.1.1 Sistemas de informação  

De acordo com Laudon e Laudon (1999), “Um sistema de informação é um conjunto de compo-

nentes inter-relacionados, desenvolvidos para coletar, processar, armazenar e distribuir informa-

ção para facilitar a coordenação, o controle, a análise, a visualização e o processo decisório”. 

Alter (1999) afirma que os sistemas de informação têm valor tanto na comunicação, como 

na tomada de decisão, porque ampliam as fronteiras da racionalidade provendo mais informação, 

ajudando a gerar e avaliar alternativas e auxiliando a seleção em torno de algumas delas, ou ainda, 

afetando o desempenho de variáveis críticas para o negócio. 
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Os sistemas de informação podem ser classificados de acordo com o tipo de problema or-

ganizacional que eles buscam resolver, o que normalmente corresponde ao nível a que o sistema 

serve na organização (Laudon e Laudon, 1999): 

1. Sistemas de nível operacional - são usados para resolver problemas relaciona-

dos à operação, serviço e produção, ou seja, atividades rotineiras; 

2. Sistemas de nível de conhecimento - são usados em aplicações que servem aos 

trabalhadores do conhecimento, que criam, distribuem e usam conhecimento e 

informação para integrar novos conhecimentos no negócio e controlar o seu 

fluxo de papéis; 

3. Sistemas de nível gerencial - são usados para controlar atividades não rotinei-

ras e auxiliar a tomada de decisão. Neste tipo enquadram-se os sistemas de su-

porte à decisão (SSD) e os sistemas de apoio à decisão em grupo (SAD-G); e 

4. Sistemas de nível estratégico - são usados para ajudar executivos a lidar com 

assuntos estratégicos de longo prazo, na empresa e no ambiente externo. 

Os sistemas de nível operacional e gerencial representam as duas maiores classes de apli-

cações que utilizam sistemas de banco de dados são, respectivamente, processamento transacional 

em tempo real (online transaction processing - OLTP) (Hobbs e outros, 2005) com uso de banco 

de dados convencional e Suporte à Decisão, cujos requisitos de processamento levam ao proces-

samento analítico em tempo real (Online Analytical Processing - OLAP), que é uma extensão 

natural do DW (Inmon, 2000) - com o uso de banco de dados data warehouse (Silberschatz, Korth 

e Sudarshan, 2002).  

Inmon (2005) menciona que “há fundamentalmente dois tipos de dados num ambiente ar-

quitetado – dado primitivo e dado derivado”, com propósitos distintos para o uso da informação. 

O Quadro 2.2 mostra as diferenças entre eles. 
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Quadro 2.2 -  Diferença entre dados primitivos e derivados (Inmon, 2005) 

Dado primitivo/Dado operacional Dado derivado/Dado DSS 
Orientado à aplicação Orientado a assunto 
Detalhado Sumarizado, refinado ou calculado 
Acurado no momento do acesso, valor corrente Representa valores no tempo, “retrato” ao longo 

do tempo 
Serve a comunidade de funcionários Serve ao nível gerencial 
Pode ser atualizado Não é atualizado diretamente 
Operado por procedimentos repetitivos Operado por programas ou procedimentos não 

repetitivos, heuristicamente 
Requisitos para processamento entendidos a priori Requisitos para processamento não entendidos a 

priori 
Compatível com o Ciclo de Vida do Desenvolvi-
mento de Sistemas (SDLC) 

Ciclo de vida completamente diferente  

Sensível ao desempenho  Desempenho relaxado 
Acessado um registro por vez Acessado um conjunto por vez 
Orientado à transação Orientado à análise 
Controle da atualização  Sem controle de atualização  
Alta disponibilidade Disponibilidade relaxada 
Gerenciado inteiramente Gerenciado por conjunto de dados 
Sem redundância Redundância é um fato da vida 
Estrutura estática; conteúdo variável Estrutura flexível 
Pequena quantidade de dado usado no processo Grande quantidade de dado usado no processo 
Dá suporte à  operação do dia a dia Dá suporte a necessidades gerenciais 
Alta probabilidade de acesso Baixa e modesta probabilidade de acesso 

 

Os 4 níveis de dados num ambiente “arquitetado” baseados na diferença entre dados pri-

mitivos e dados derivados, segundo Inmon (2005), está representado no Quadro 2.3.  

Quadro 2.3 - Níveis de Arquitetura (Inmon, 2005) 

Nível Características 
Operacional • Detalhados 

• Operações do dia a dia 
• Valor corrente 
• Alta probabilidade de acesso 
• Orientado à aplicação  

Atômico/Data warehouse • Mais granular 
• Variável no tempo 
• Integrado 
• Orientado a assunto 
• Alguma sumarização 

Departamental/Data mart • Limitado 
• Derivado e primitivo 
• Típicos de departamentos como: 

o Contabilidade 
o Marketing 
o Engenharia 
o Produção 

Individual • Temporário 
• Consultas Adhoc 

• Heurística 

• Sem repetição 

• Baseado na estação de trabalho 



 21 

 Cada nível de arquitetura responde a um conjunto de perguntas distintas. E, “embora não 

pareça no primeiro momento, há muito pouca redundância de dados ao longo de um ambiente 

com vários níveis de arquitetura” (Inmon, 2005).  

A explanação mais detalhada do nível operacional que utiliza dados primitivos é voltada 

para aplicações transacionais, ou seja, sistemas de processamento transacional online (OLTP). O 

nível de arquitetura de DW e de data mart será tratado em mais detalhes nas Seções posteriores.  

2.1.2 Sistemas de Processamento Transacional Online (OLTP) 

Os sistemas de processamento transacional online (OLTP) foram construídos a partir do momento 

que o acesso direto aos dados foi possível graças à invenção do armazenamento em disco rígido. 

Isto levou à criação dos primeiros sistemas de gerenciamento de banco de dados, onde os dados 

eram armazenados hierarquicamente ou em redes. Eram sistemas complexos e exigiam que os 

programadores soubessem como os dados estavam armazenados no disco para buscá-los. Pontei-

ros eram usados para manter o relacionamento entre os dados e havia muita redundância de dados 

espalhados nos arquivos. Não havia o conceito de chave primária para identificar unicamente o 

registro nem validação no nível de banco de dados. A disponibilização de cada novo relatório 

envolvia uma longa programação que levava vários dias para ser gerado, emitido e distribuído aos 

usuários.  

O desempenho dos sistemas de gerenciamento de banco de dados relacional foi melhorado 

e os sistemas OLTP tornaram-se eficientes sistemas construídos para coletar dados.  

Na década de 1990 surgiram os primeiros Sistemas Integrados de Gestão - Enterprise Re-

source Planning (ERP) considerado como “uma solução de Software que atende as necessidades 

do negócio, levando em consideração a visão do processo de uma organização com a finalidade de 

encontrar as metas dessa organização, integrando de forma estreita todas as áreas e funções do 

negócio” (Cavalcanti, 2001). 

Hobbs e outros (2005) afirmam que grandes fornecedores de software, incluindo a Oracle 

(Oracle, 2009) e a SAP (SAP, 2009) desenvolveram sistemas OLTP com funcionalidades básicas 

integradas (ERP) que foram largamente comercializados, resultando em uma enorme quantidade 

de informação gerada por sistemas OLTP ao longo do tempo.  
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2.1.2.1 ERP – Enterprise Resource Planning 

Os sistemas integrados de gestão (ERP) são sistemas de informação que têm como objetivo prin-

cipal a integração, consolidação e aglutinação de todas as informações necessárias para dar supor-

te às necessidades de informação para a tomada de decisão gerencial de um empreendimento 

(Correa, Gianesi e Caon, 2001; Padoveze, 2003).  

Os ERP são sistemas de informação geralmente compostos por diversos módulos, que 

funcionam de forma integrada para dar suporte às atividades desenvolvidas em áreas diversas, 

como Finanças, Logística, Recursos Humanos, Contabilidade, entre outras (Colangelo Filho, 

2001; Zwicker e Souza, 2003). Tendo por base as melhores práticas desenvolvidas em vários seto-

res (por exemplo: manufatura, varejo, petróleo, aviação), eles permitem a uniformização e otimi-

zação de processos de negócio, a integração e compartilhamento de dados e informações, de for-

ma rápida e eficiente (Davenport, 2002). São geralmente localizados numa mesma plataforma de 

hardware e software, num mesmo banco de dados e seguindo um fluxo pré-definido de processo. 

Segundo Kimball e Caserta (2004), “sistemas ERP foram criados para resolver uma das questões 

enfrentada pelo DW – integração de dados heterogêneos”. No entanto, por se tratar de uma solu-

ção padronizada para ser utilizada em variadas organizações e diferentes tipos de negócio, é muito 

raro haver uma organização que utilize apenas um sistema ERP sem outros sistemas específicos 

complementares.  

Segundo Peleias (2001), os executivos ao adquirirem um pacote ERP esperam maior efici-

ência das diversas áreas, por meio de uma ferramenta de informática que atenda à maioria das 

necessidades operacionais da empresa; o redesenho, a racionalização e a redução de tempo de 

execução de atividades, delimitando as funções de cada área, seu reagrupamento ou redistribui-

ção; melhor sinergia entre os departamentos, eliminando redundância e retrabalhos; melhoria nas 

práticas de negócios de toda empresa e a utilização de ferramentas tecnológicas para evitar custo-

mizações desnecessárias. O Quadro 2.4 resume as características dos ERP. 
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Quadro 2.4 - Características dos ERP (adaptado de Rodrigues e Assolari, 2007; Souza e Saccol, 2003) 

Características Benefícios Problemas 
São pacotes comerciais • Redução de custos de informá-

tica; 
• Foco na atividade principal da 

empresa; 
 

• Dependência do fornecedor; 
• Empresa não detém o conhe-

cimento sobre o pacote. 

Usam modelos de processos  • Transferência de conhecimen-
to sobre as melhores práticas; 

• Facilita a reengenharia de 
processos; 

• Impõe padrões. 

• Necessidade de adequação do 
pacote à empresa; 

• Necessidade de alterar proces-
sos empresariais; 

• Promove a resistência à mu-
dança 

São sistemas integrados • Redução de retrabalho e in-
consistências; 

• Redução da mão-de-obra rela-
cionada a processos de inte-
gração de dados; 

• Maior controle sobre a opera-
ção da empresa; 

• Eliminação de interfaces entre 
sistemas isolados; 

• Melhoria na qualidade da 
informação; 

• Contribuição para a gestão 
integrada; 

• Otimização global dos proces-
sos da empresa. 

• Mudança cultural da visão 
departamental para a de pro-
cessos gera resistência; 

• Maior complexidade de gestão 
de implementação; 

• Maior dificuldade na atualiza-
ção do sistema, pois exige a-
cordo entre vários departamen-
tos; 

• Um módulo não disponível 
pode interromper o funciona-
mento dos demais; 

• Alimenta a resistência à mu-
dança. 

Usam bancos de dados corporati-
vos 

• Padronização de informações e 
conceitos; 

• Eliminação de discrepância 
entre informações de diferen-
tes departamentos; 

• Melhoria na qualidade da 
informação; 

• Acessos a informações para 
toda a empresa. 

• Mudança cultural da visão de 
“dono da informação” para a 
de “responsável pela informa-
ção” gera resistência; 

• Mudança cultural para uma 
visão de disseminação de in-
formações dos departamentos 
por toda a empresa; 

• Alimenta resistência à mudan-
ça.  

Possuem grande abrangência fun-
cional 

• Eliminação da manutenção de 
múltiplos sistemas; 

• Padronização de procedimen-
tos; 

• Redução de custos de treina-
mento; 

• Interação com um único for-
necedor. 

• Dependência de um único 
fornecedor; 

• Se o sistema falhar, toda a 
empresa pode parar. 

 
Diversas são as razões para se implantar um sistema ERP. Segundo Colangelo Filho 

(2001), os motivos estratégicos são:  

1. O interesse em diferenciar-se da concorrência;  

2. A busca por maior competitividade;  

3. A preparação para o crescimento da empresa; e  

4. O aumento da flexibilidade.  
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Atualmente, os motivos operacionais tendem a estar relacionados:  

1. À falta de integração entre os sistemas da empresa;  

2. À necessidade de padronização e à otimização de processos; e  

3. Às dificuldades de consolidação de informações. 

No entanto, a implantação de um sistema ERP gera mudanças na organização e segundo 

Laudon e Laudon (2004):  

“Embora os sistemas integrados possam melhorar a coordenação, eficiência e toma-
da de decisões organizacionais, provaram ser muito difíceis de montar. Requerem 
não somente grandes investimentos em tecnologia, mas também alterações funda-
mentais no modo de operação das empresas. Elas terão de reformular seus processos 
de negócios para fazer com que a informação flua suavemente entre eles. Os funcio-
nários terão de assumir novas funções e responsabilidades. As organizações que não 
se convencerem de que essas mudanças serão necessárias ou que sejam incapazes de 
fazê-las terão problemas para implantar sistemas integrados ou poderão não atingir 
um grau mais alto de integração entre processos fundamentais e empresariais.”  

A implantação de um sistema ERP é na verdade um processo de transformação organiza-

cional, que se inicia com a decisão de adoção do sistema; análise e ajuste dos processos de negó-

cio e da infra-estrutura da empresa, e a aquisição, configuração e adequação do hardware e soft-

ware; e chega a uma suposta conclusão ao se iniciarem as operações dos módulos do ERP – o 

chamado “go-live” (Zwicker e Souza, 2003). Dada a complexidade desse tipo de sistema e a ne-

cessidade de se promover eventuais ajustes no próprio negócio, o go-live demarca, geralmente, o 

início de uma fase de estabilização do sistema (Colangelo Filho, 2001). Na etapa de pós-

implantação é esperado que o sistema estabilize-se e que o desempenho da organização cresça em 

função do uso dos novos processos, para que, dessa forma, os benefícios possam ser auferidos. 

Contudo, embora um sistema ERP possa atender às necessidades de uma corporação, de forma 

geral, é pouco provável que consiga atender às necessidades específicas dos usuários departamen-

tais do mesmo modo que os sistemas desenvolvidos internamente ou sob encomenda (Souza e 

Saccol, 2003). 

2.1.3 Sistemas de Suporte à Decisão (SSD) 

Alter (2002) afirma que “Um sistema de suporte à decisão é um sistema de informação interativo 

que oferece informação, modelos, e ferramentas de manipulação dos dados para ajudar a tomada 

de decisão em situações estruturadas ou desestruturadas onde ninguém sabe exatamente como a 
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decisão deve ser feita”. O termo suporte à decisão antecede à década de 70 e, segundo Greenfied 

(2004) foi inventado por acadêmicos associados ao Instituto de Tecnologia de Massachusetts 

(MIT).  

Os sistemas de suporte à decisão surgiram para que fosse possível ter a visão de todo o 

negócio da organização ao longo do tempo e identificar tendências. Os analistas de sistemas de 

suporte à decisão ao tentar extrair as informações necessárias a partir dos sistemas transacionais 

existentes, não-integrados e construídos sem a preocupação de integração de dados, se deparam 

com a dificuldade de decifrar os dados para gerar a informação adequada. No entanto, além da 

falta de dados integrados, outro obstáculo encontrado é a ausência de dados históricos armazena-

dos para satisfazer a necessidade da informação gerencial, pois os sistemas transacionais foram 

construídos para atender a operações diárias do negócio e sem a preocupação de manter dados 

históricos. Inmon (2005) cita que “esses sistemas têm uma arquitetura inadequada para dar supor-

te à necessidade de informação para os sistemas de suporte à decisão, sendo necessária uma mu-

dança na abordagem dos dados.” Desta forma, para responder às questões da gerência sobre o 

negócio com rapidez e facilidade, uma mudança de arquitetura se fez necessária, compondo-se de 

um novo modelo de dados e uma nova forma de acessá-los também.  

Alter (2002) reforça que os sistemas de suporte à decisão (SSD) surgiram mediante as li-

mitações dos sistemas transacionais, que focam em transações repetidas do dia a dia, e dos siste-

mas de informações gerenciais, que fornecem relatórios, quase sempre inflexíveis e muitas vezes 

incapazes de produzir as informações ad hoc que atendam às necessidades de um contexto especí-

fico de tomada de decisão.  

Segundo Hobbs e outros (2005), “Codd  afirmou que os bancos de dados relacionais não 

foram originalmente previstos para prover eficientemente síntese, análise e consolidação dos da-

dos em multidimensões.” O termo OLAP foi introduzido por Codd (Codd, Codd e Salley, 1993) 

para caracterizar o tipo de processamento analítico em tempo real realizado sobre grandes bases 

de dados históricos orientado à tomada de decisão. Ferramentas OLAP foram desenvolvidas com 

o objetivo de acessar os dados de forma rápida e fácil para os usuários.  

Para otimizar o desempenho destes sistemas, onde a principal atividade é a consulta de 

dados, um novo modelo foi necessário através da criação da técnica de modelagem dimensional, 

que organiza os dados em tabelas de fatos e dimensões numa representação de fácil entendimento 

para os usuários. Kimball, um dos primeiros a popularizar o uso destes termos, ressalta que não 

foi ele próprio quem criou os termos fatos e dimensões - esta terminologia foi originada de um 

projeto de pesquisa conduzido pela General Mills e Dartmouth University na década de 60 (Kim-

ball e Ross, 2002). Na modelagem dimensional, a redundância e falta de normalização foram in-

troduzidas com o intuito de favorecer o desempenho das consultas. 
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Diferentes técnicas estatísticas são utilizadas na seleção, correção, organização e sumari-

zação de grandes quantidades de dados, com o objetivo de gerar informações de qualidade para os 

tomadores de decisão e consequentemente para a subsidiar os sistemas de suporte a decisão (The-

arling, 2001). Campello (2007) apresenta as técnicas de histogramas, análise da tendência central 

dos dados, grau de dispersão e padrão de distribuição dos dados, além da análise de séries tempo-

rais e análise de regressão. Dentre os instrumentos de apoio para a tomada de decisão executiva 

são citados por Campello (2007), a base de decisões e modelos, base de apoio à decisão, explora-

ção OLAP, mineração de dados e modelagem, que visa à construção de modelos de avaliação 

englobando múltiplos critérios de avaliação tangíveis e intangíveis e múltiplas alternativas.  

Segundo Alter (2002), há várias técnicas que podem ser usadas no Sistema de Suporte à 

Decisão, e estas estão sumarizadas no Quadro 2.5.  

Quadro 2.5 - Técnicas que podem ser usadas no Sistema de Suporte à Decisão (baseado em Alter, 2002) 

Técnica Disciplina Abordagem 
Simulação Pesquisa de diferentes técnicas de 

simulação 
Criação de modelo matemático da 
situação. Define as principais vari-
áveis de decisão e opera o modelo 
sob diferenças premissas ou com 
diferentes condições iniciais para 
ajudar a explorar caminhos alterna-
tivos para a situação real. 

Otimização Técnicas de otimizações matemáti-
cas 

Criação de um modelo matemático 
da situação. Projeta o modelo para 
que técnicas de otimização possam 
ser usadas para buscar valores 
ótimos das variáveis de decisão. 

OLAP e mineração de dados Técnicas de banco de dados (Ciên-
cia da Computação) e técnicas  
estatísticas 

Usa técnicas estatísticas para anali-
sar os resultados dos dados do 
negócio e encontrar padrões e 
tendências através do data ware-

house.  
Sistemas especialistas Pesquisa da Inteligência Artificial 

na representação da linguagem e 
do conhecimento  

Sumariza a visão dos especialistas 
de uma área de conhecimento em 
termos de fatos e regras. Aplica os 
fatos e regras a uma particular 
situação para ajudar na decisão do 
que fazer. 

Redes neurais Técnicas estatísticas e Inteligência 
Artificial relacionada à percepção 

Inicia com um grande conjunto de 
exemplos codificados que repre-
senta o intervalo e freqüência de 
possibilidades na situação sendo 
estudada. Aplica técnicas estatísti-
cas aprendizagem automaticamente 
para encontrar os parâmetros esta-
tísticos que melhor representam a 
correlação entre grupos de caracte-
rísticas no conjunto de treinamen-
to. 
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Dentre as técnicas listadas no quadro acima e os instrumentos de apoio citados por Cam-

pello (2007), uma das técnicas de implementação de um SSD é a utilização de banco de dados 

DW e ferramentas OLAP para a busca e análise de padrões e tendências a partir de dados históri-

cos presentes no DW. Com as ferramentas OLAP, os analistas iniciam com uma questão ou hipó-

tese e consultam o data warehouse para comprovar ou não sua teoria. As consultas geralmente 

buscam como os valores foram modificados ao longo do tempo e o que foi modificado para des-

coberta das conexões. 

Inmon (2005) sugere que a maneira moderna de construção de sistemas é separar o banco 

de dados operacional (processamento transacional) do banco de dados informacional (data ware-

house), uma vez que, o dado que serve às necessidades operacionais é fisicamente diferente do 

dado que atende às necessidades analíticas ou informacionais, bem como, a tecnologia de proces-

samento dos dados e o tipo de usuário. O Quadro 2.6 mostra um comparativo dos dois tipos de 

banco de dados utilizados em aplicações. 

Quadro 2.6 - Comparações entre banco de dados Convencional e Data warehouse (Palitot, 2006; Inmon, 1996; 
Barquini, 1996; Kimball, 1996) 

 
 

O data warehouse é a base de todo processamento para os sistemas de suporte à decisão 

(SSD). O trabalho de um analista de SSD num ambiente de data warehouse é muito mais fácil que 

o do analista num ambiente legado clássico, porque há uma única fonte de dados integrada como 

origem (o próprio DW); o dado granular é facilmente acessível; e o DW forma uma base para 

reusabilidade e reconciliação dos dados e, portanto pode ser usado para muitos diferentes propósi-

tos, incluindo sentar e esperar por solicitações que são desconhecidas hoje (Inmon, 2005).  
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2.2 DATA WAREHOUSE 

O conceito de data warehouse foi idealizado por Inmon (1992), como “uma coleção de dados 

orientada a assunto, integrada, não-volátil, variante no tempo, que dá apoio às decisões gerenci-

ais.” 

Kimball e Caserta (2004) define que: “Um data warehouse é um sistema que extrai, lim-

pa, adéqua e entrega dados operacionais em um armazenamento dimensional para então apoiar e 

implementar consultas e análises para o propósito da tomada de decisão.” Assim, data warehouse 

é um sistema de armazenamento que consolida grande quantidade de dados relevantes estrutura-

dos de maneira que possam ser facilmente convertidos em informação útil.  

Robinson (2004) complementa que “Em sistemas transacionais, aplicações tornam dados 

em informação. Num data warehouse, o dado é convertido em informação útil no momento em 

que é armazenado.”  

Já Jarke e outros (2002) afirmam que “O Data warehouse tem se tornado uma importante 

estratégia para integração de fontes de dados heterogêneas e utilização do processamento analítico 

online”. 

O data warehouse tem como objetivo principal habilitar o usuário especializado (executi-

vo, gerente, analista) a tomar decisões melhores e mais rápidas.  Jarke e outros (2002) afirmam 

que: “É esperado ter a informação certa, no lugar certo, na hora certa, com o custo certo, para a-

poiar a decisão certa”. 

Desde que o data warehouse é usado em sistemas de suporte à decisão, a medida do su-

cesso da implementação do DW é se efetivamente o dado do DW contribui para o processo de 

tomada de decisão na organização. Embora os custos de hardware, software, mão de obra, servi-

ços de consultoria e manutenção sejam altos na construção do DW, os custos “ocultos”, pela falta 

de um ambiente com o suporte necessário a decisões importantes da organização, são potencial-

mente maiores (Kimball e Caserta, 2004). 

Um ambiente de DW propriamente construído provê à organização uma infra-estrutura 

flexível e reusável. Se do ponto de vista do gerenciamento da tecnologia da informação (TI) os 

custos tangíveis na construção de um DW são táticos, os custos e benefícios em apoiar a tomada 

da decisão são estratégicos (Kimball e Caserta, 2004; Inmon, 2005). 
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2.2.1  Características do Banco de Dados de Data Warehouse 

Os principais aspectos do data warehouse, segundo Inmon (2005), são: 

a) Orientado por assunto - Os dados são armazenados de acordo com os assuntos 

de interesse da organização diferentemente dos sistemas transacionais, que 

armazenam as informações das transações que geram os fatos; 

b) Integrado - É a característica mais importante do DW. Dados oriundos de di-

versos sistemas operacionais da organização são integrados após serem con-

vertidos, reformatados, resequenciados, sumarizados e assim por diante, de 

forma a não possuir inconsistências e ter uma única imagem para a corpora-

ção; 

c) Não-volátil - Os dados no DW raramente são modificados. Depois de carrega-

dos, geralmente, a única operação realizada sobre eles é a consulta. Quando 

subseqüentes mudanças ocorrem no ambiente operacional, novos registros são 

carregados mantendo o histórico do registro no DW; e 

d) Variante no tempo - Todo registro no DW é preciso em algum momento do 

tempo. A cada mudança ocorrida no dado, uma nova entrada é criada e não a-

tualizada, como acontece nos sistemas operacionais. Em alguns casos, o regis-

tro contém o timestamp
1 e em outros casos, o registro contém a data da transa-

ção. O dado no DW é uma seqüência sofisticada de “fotografias” no tempo. 

Isso permite ao DW dar apoio a análises de série temporal e de tendências.  

A modelagem dimensional no DW é adotada para facilitar o processamento OLAP e pro-

ver melhor desempenho às consultas. 

Este modelo possui dois tipos de tabelas:  

I. Tabela de Fatos - armazena os valores numéricos do negócio e também as 

chaves primárias das dimensões; e 

II. Tabela de Dimensões - armazena as descrições textuais sobre os fatos e po-

dem estar organizadas em hierarquias. As hierarquias contêm níveis e estes 

devem ter correspondência do nível mais alto para o nível mais baixo. Se-

gundo Kimball (2002), “o poder do DW é diretamente proporcional a quali-

dade e profundidade dos atributos das dimensões”.  

                                                
1 Timestamp: data, hora, minuto, segundo e fração de segundo de quando o registro é criado ou alterado. 
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A modelagem multidimensional pode ser representada por dois modelos:  

1) O modelo estrela utiliza tabelas de dimensões desnormalizadas, com redun-

dância de dados, mas com o objetivo de facilitar a consulta; e 

2) O modelo floco de neve - Snowflake - (Inmon, 1997; Kimball, 1996; Inmon, 

2005) é basicamente uma extensão do modelo estrela. A diferença deste mode-

lo para o estrela é que, cada tabela de dimensão é normalizada, quebrando a ta-

bela original em hierarquias existentes com seus atributos. 

Kimball (2004) desaconselha projetistas a transformarem esquemas estrelas em floco de 

neve, devido à diminuição do desempenho, pois um número de junções maior é exigido, enquanto 

o ganho em termos de espaço de armazenamento é insignificante (aproximadamente 1%). 

2.2.2 Data warehouse x data mart 

Segundo Hobbs e outros (2005) “A maior diferença entre um data warehouse e um data mart é o 

escopo da informação que eles contêm”. Enquanto o data warehouse contém múltiplos assuntos 

que oferecem uma visão consolidada da organização através das várias linhas de negócio, os data 

marts são específicos por assunto ou para uma aplicação específica do data warehouse e contêm 

dados somente para uma linha do negócio, como por exemplo, finanças ou compras. Como o es-

copo do data mart é muito menor, o dado é obtido de poucas fontes e o tempo para implementá-lo 

é menor.  

A construção de um DW pode ser muito complexa e geralmente leva de 18 a 36 meses pa-

ra ser desenvolvida (Hobbs e outros, 2005). Como o DW envolve toda a organização e suas diver-

sas áreas de negócio, aspectos políticos podem interferir no sucesso ou fracasso de um projeto de 

DW. O Quadro 2.7 apresenta um resumo das diferenças entre o data mart e data warehouse. 
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Quadro 2.7 - Diferenças entre Data mart e data warehouse (baseado em Hobbs e outros, 2005; Inmon, 2005) 

Aspecto Data mart Data warewouse 

Visão Visão específica de negócio Visão corporativa 
Tempo de imple-
mentação 

6 meses 18 a 36 meses 

Fonte de informação Poucas fontes de informação Diversas fontes de informação – 
externas e internas 

Consistência da 
informação 

Risco de criação de “ilhas de infor-
mação” na organização e informa-
ções divergentes 

Informação corporativa e consistente 

Padronização de 
tecnologia 

Data marts independentes podem 
levar a hardware, software e ferra-
mentas distintas 

Hardware, software e ferramentas 
padronizados corporativamente 

 

Kimball e Caserta (2004) esclarecem que Data marts: 

1) São baseados em fontes de dados e não na visão dos dados de um depar-

tamento. Ou seja, deve haver somente um data mart de pedidos numa em-

presa orientada a produtos. Logo, todas as ferramentas de consulta para os 

usuários finais e aplicações de vários departamentos devem acessar este 

data mart para que haja uma única e consistente informação sobre pedi-

dos; 

2) Contêm todos os dados necessários para permitir operação de drill down 

até o nível mais detalhado. A visão na qual os data marts consistem so-

mente de informações agregadas é um dos maiores equívocos que um pro-

jetista de data warehouse pode cometer. Manter os dados agregados em 

detrimento a dados detalhados em decorrência de necessidades do negócio 

não permite a execução do “drill down”; e  

3) Podem ser centralmente controlados ou descentralizados. Ou seja, o data 

warehouse da organização pode ser fisicamente centralizado em uma única 

máquina e o desenvolvimento de data marts pode aguardar até que um 

certo nível de integração seja possível para a utilização das ferramentas de 

ETL na área temporária de  armazenamento, ou os data marts podem ser 

desenvolvidos separadamente e assincronamente enquanto ao mesmo tem-

po participam na definição das tabelas de dimensões e fatos da organiza-

ção. 

Hobbs e outros (2005) classificam que um data mart pode ser dependente ou independente 

baseado na fonte de informação. O Quadro 2.8 mostra um comparativo entre eles.  
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Quadro 2.8 - Comparativo entre Data mart dependente e independente (baseado em Hobbs e outros, 2005) 

Aspectos Data mart Dependente Data mart Independente 
Fonte de informação DW corporativo Sistemas transacionais 
Tempo para disponibiliza-
ção 

Mais longo Menor 

Riscos Questões políticas internas podem 
atrasar ou impedir a implantação do 
DW e conseqüentemente do data mart 
dependente 

Criação de vários data marts 
gerando ilhas de informações na 
organização 

Qualidade da informação Consistente e abrangente Pode haver divergências entre 
mais de um Data mart  

Custo de atualização Uma única extração de dados e carga Várias extrações de dados e 
cargas para os diversos data 

marts. Impacto no desempenho 
dos sistemas transacionais. 

 

Kimball e Caserta (2004) acreditam que a centralização total de um data warehouse cons-

truído completamente de uma só vez é ideal, mas não é realista. Um cenário muito mais realista é 

o desenvolvimento incremental e parcialmente descentralizado do ambiente de data warehouse, 

pois organizações estão constantemente mudando, utilizando novas fontes de dados e evoluindo 

com novas perspectivas. Então, num ambiente real, o foco do desenvolvimento deve se basear em 

estratégias incrementais e adaptativas para a construção do data warehouse, ao invés de visões 

idealistas de controlar toda a informação antes que o data warehouse esteja implementado. 

2.3 PROCESSAMENTO ANALÍTICO (OLAP1)  

Para os sistemas de suporte à decisão, as ferramentas OLAP possuem função fundamental de su-

porte associada à modelagem multidimensional dos dados. Segundo a definição de The OLAP 

Council (1995), “o objetivo da análise multidimensional é prover aos usuários finais um profundo 

conhecimento do significado dos dados contidos nas bases de dados. O conteúdo dos dados e o 

modelo mental do analista são alinhados, diminuindo a confusão e a incidência de interpretações 

errôneas. Isto facilita a navegação pelos dados, destacando subconjuntos específicos, solicitando 

orientações particulares e definindo cálculos analíticos”. Como sugere o próprio significado do 

termo OLAP, as operações das ferramentas baseadas neste princípio devem ter uma resposta ime-

diata (em tempo real) e se utilizam de teorias analíticas para tornar as buscas possíveis através de 

intenso processamento. 

                                                
1 Online Analytical Processing 
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O processamento analítico é a tecnologia de software front-end  - ferramenta utilizada pelo 

usuário final – que capacita os analistas, gerentes e executivos a obter o entendimento dos dados 

através de um acesso rápido, consistente e interativo. A compreensão dos dados advém da possibi-

lidade de criação de visões da informação através de dimensões utilizadas pela organização e con-

forme a necessidade do usuário. 

Para prover ao usuário estas condições, ferramentas OLAP tipicamente possuem os se-

guintes componentes (Parrini, 2002): 

a) Módulo para gerência de metadados1 - armazena os elementos conceituais que não 

estão representados no SGBD; 

b) Módulo de consulta - permite ao usuário final flexibilidade na análise dos elemen-

tos do modelo multidimensional, que deve ser capaz de realizar as seguintes opera-

ções: 

1. Drill Across - ocorre quando o usuário pula um nível intermediário dentro 

de uma mesma dimensão. Por exemplo, suponha-se que a dimensão tempo 

é composta por ano, semestre, trimestre, mês e dia. A operação Drill A-

cross é executada quando o usuário passa de ano direto para trimestre ou 

mês; 

2. Drill Down - ocorre quando o usuário aumenta o nível de detalhe da infor-

mação, diminuindo a granularidade. Esta determina quais os tipos de con-

sultas que podem ser feitas no DW. Ela influencia diretamente na velocida-

de do acesso às informações e no volume de dados armazenados; 

3. Drill Up - é o contrário do Drill Down. Ocorre quando o usuário aumenta a 

granularidade, diminuindo o nível de detalhamento da informação; 

4. Drill Throught - ocorre quando o usuário passa de uma informação contida 

em uma dimensão para outra. Por exemplo: Inicia na dimensão do tempo e 

no próximo passo analisa a informação por região; e 

5. Slice and Dice - é uma das principais características de uma ferramenta 

OLAP. No OLAP, as informações são armazenadas em cubos multidimen-

sionais, onde cada célula representa um fato, que pode ser analisado por di-

versos ângulos. Um cubo é uma metáfora visual onde são representadas 3 

dimensões. A operação slice and dice ocorre quando se modifica a posição 

                                                
1 Definições acerca do significado dos dados no contexto de uma organização (com base em Inmon, O’Neil e 

Fryman, 2008). 
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de uma informação, trocando linhas por colunas e girando o cubo para faci-

litar a compreensão dos usuários. 

c) Módulo para construção de interface personalizada - possui duas configurações: 

fixa e flexível. A configuração fixa permite que sejam disponibilizados aos usuá-

rios apenas os elementos pré-definidos e as análises prontas. A configuração flexí-

vel permite aos usuários efetuar suas próprias análises e combinações usando os 

elementos pré-definidos. Questões de desempenho podem limitar o grau de flexibi-

lidade das consultas. 

2.3.1 Arquiteturas OLAP 

Segundo classificação feita por Pendse (2005a) relacionada à segmentação do mercado de arquite-

turas OLAP, o mercado vem se consolidando em poucos e significantes fornecedores e os produ-

tos têm amadurecido e evoluído de tal forma que se torna difícil classificá-los. As quatro categori-

as comumente usadas para diferenciar os produtos de acordo com o local de armazenamento O-

LAP e seu processamento multidimensional são: 

a) ROLAP (OLAP Relacional) – existe desde os anos 80, mas só tornou-se conhecido 

em 1994. Armazena todos os dados e metadados em SGBD relacional, não tendo 

nenhum dado em arquivo externo. É escalável a grandes volumes de dados, mas é 

complexa e sua implementação é cara, além de ser ineficiente e incapaz de execu-

tar cálculos financeiros complexos. Não utiliza cubos pré-calculados e as análises 

são feitas através de consultas em SQL usando funções analíticas (Pendse, 2005a). 

A sua principal característica é a possibilidade de fazer qualquer consulta, aten-

dendo melhor os usuários que não têm um escopo de análise bem definido. Tem a 

vantagem de utilizar tecnologia estabelecida, de arquitetura aberta e padronizada, 

beneficiando-se da diversidade de plataformas, escalabilidade e paralelismo de 

hardware (Carvalho, 2004);   

b) MOLAP (OLAP Multidimensional) - utiliza bancos de dados multidimensionais 

proprietário (MDDB1) projetados para respostas rápidas a consultas OLAP, onde 

as estruturas de dados são do tipo array e ocupa menos espaço que no SGBD rela-

                                                
1 Multi Dimensional Database. 
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cional. Outra vantagem é o rico e complexo conjunto de funções de análises pre-

sente nos bancos multidimensionais (Carvalho, 2004). O maior benefício é que os 

dados são apresentados aos usuários de uma forma intuitiva e sem a necessidade 

de longas e complexas consultas SQL (Hobbs e outros, 2005). Uma das limitações 

é a possibilidade dos dados serem esparsos (nem todo cruzamento das dimensões 

contém dados), ocorrendo o que se chama de explosão de armazenamento de da-

dos, ou seja, um imenso banco de dados multidimensional contendo poucos dados 

armazenados. Uma desvantagem é o fato dos bancos multidimensionais serem sis-

temas proprietários que não seguem padrões, e onde cada fornecedor cria a sua 

própria estrutura para o banco e as próprias ferramentas de suporte (Carvalho, 

2004). Outra desvantagem do MOLAP é que os dados do negócio estando armaze-

nados em bancos de dados relacionais ou num DW, estes devem ser replicados ou 

movidos da base de dados relacional para uma base de dados multidimensional pa-

ra as análises. Hobbs e outros (2005) concluem que os produtos MOLAP, estando 

focado na facilidade de análise, podem não prover o mesmo nível de segurança e 

confiabilidade que um SGBD relacional; 

c) HOLAP (OLAP Híbrido) – é a combinação do ROLAP e MOLAP, onde parte dos 

dados está armazenada nos SGBD relacionais e outra parte no MDDB. A arquite-

tura HOLAP, ou processamento híbrido, está se tornando a mais popular para os 

produtos atuais, porque consegue combinar a capacidade e a escalabilidade das fer-

ramentas ROLAP, com o desempenho superior dos bancos de dados multidimen-

sionais (Thomsen, 2002). Por exemplo: informações sumarizadas no MDDB e 

quando houver a necessidade de dados mais detalhados acesso aos dados no SGBD 

relacional; 

d) DOLAP (OLAP Desktop) - são produtos instalados no computador do usuário. 

Têm baixo custo por usuário e são de fácil implantação. Geralmente possuem for-

mas simples de conexão com SGBD multidimensionais ou relacionais, bem como 

arquivos locais. A funcionalidade e capacidade são limitadas, pois o processamen-

to OLAP acontece na máquina cliente, enquanto que a desvantagem é o tamanho 

do microcubo que não pode ser muito grande, caso contrário, a análise pode ser 

demorada e a máquina do cliente pode não suportar. A vantagem dessa arquitetura 

é a redução da sobrecarga no servidor de banco de dados. As versões para web in-

cluem o uso de um servidor de aplicações através de browser, facilitando a distri-

buição da ferramenta, o acesso remoto aos dados a serem analisados e a utilização 
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de aplicação independente da plataforma. (Padsen, 2005b). Esse tipo de ferramenta 

representa a migração da tecnologia OLAP para o ambiente da Internet (Andreato, 

1999).  

De acordo com Inmon (2005), “o ambiente OLAP é às vezes chamado de data mart, de-

partamental, levemente sumarizado ou nível departamentalmente estruturado do DW”. Inmon 

(2000) cita ainda que “a construção do ambiente OLAP diretamente do ambiente operacional an-

tes da construção de um DW estruturado organizacionalmente é um erro”. Pois, “o DW é a fonte 

de todos os dados departamentais que fazem processamento OLAP” (Inmon, 2005). 
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3 PROCESSO PARA A CONSTRUÇÃO DE DATA WAREHOUSE 

A construção de um Data warehouse envolve definições importantes para a sustentabilidade, faci-

lidade de manutenção e evolução do DW.  

Inmon (2005) elenca dois dos aspectos mais importantes no projeto de definição do DW:  

• Granularidade - é o aspecto mais crítico no ambiente de data warehouse por-

que afeta o volume de dados no DW e o tipo de consultas que podem ser res-

pondidas. Quanto maior o nível de granularidade, mais versatilidade nas con-

sultas. Quanto menor o nível de granularidade, menor a versatilidade nas con-

sultas. A granularidade do dado no DW é a chave da reusabilidade porque pode 

ser usado por diversas pessoas de diferentes formas e com maior flexibilidade. 

Além de conter uma história de atividades e eventos da organização, permite 

responder perguntas não conhecidas no momento. Na maior parte do tempo, há 

uma grande necessidade por eficiência no armazenamento e acesso aos dados e 

a possibilidade de analisar os dados em detalhes. Numa base levemente suma-

rizada há significantemente menos volume de dado que numa base detalhada. 

A criação de duas camadas de dados no DW – maior granularidade e menor 

granularidade – possibilita ao arquiteto de sistema de suporte à decisão (SSD) 

ganho de produtividade para o produto, pois a maioria do processamento num 

SSD é executada através da base levemente sumarizada, onde o dado é com-

pacto e eficientemente acessado. Devido ao custo, eficiência, facilidade de a-

cesso e habilidade para responder qualquer consulta que possa ser respondida, 

os dois níveis de dados é a melhor escolha de arquitetura para o nível detalhado 

do DW para a maioria das empresas. Um único nível de dado poderia ser expe-

rimentado somente se a empresa tem um DW relativamente pequeno (Inmon, 

2005); e 

• Particionamento - é a segunda maior questão do projeto de DW. O particio-

namento de dados se refere a quebrar os dados em unidades físicas separadas, 

que podem ser facilmente gerenciadas e tratadas independentemente. Neste 

sentido, uma decisão importante no projeto de DW é como o particionamento 

deverá ser feito. Geralmente se diz que se o particionamento e a granularidade 

são feitos adequadamente, então quase todos os outros aspectos do projeto e 
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implementação do DW virão facilmente (Inmon, 2005). Uma das característi-

cas é a flexibilidade de acesso aos dados. O grande volume de dados pode afe-

tar isto, caso não haja o particionamento adequado dos dados. Estes podem ser 

divididos por muitos critérios, tais como: 

• Por data; 

• Por linha de negócio; 

• Por geografia; 

• Por unidade organizacional; ou 

• Por todos acima. 

A escolha do critério de particionamento é feita pelo desenvolvedor. No entanto, num am-

biente de DW, é quase mandatório que um dos critérios de particionamento seja por data. 

Após a definição da granularidade e particionamento dos dados, o processo de construção 

do DW envolve as seguintes atividades:  

a) Extração de dados de múltiplas fontes heterogêneas (isto é, banco de dados, 

arquivos texto, planilhas eletrônicas, entre outras); 

b) Formatação dos dados visando à consistência dentro do DW; 

c) Limpeza dos dados para assegurar a validade. O reconhecimento de dados er-

rôneos e incompletos é de alta complexidade, e a automatização desse proces-

so pode se revelar mais complexo ainda; e 

d) Carga dos dados no DW. Esta tarefa é significativa devido ao alto volume de 

dados a serem carregados. Geralmente é realizada em períodos fora-pico do 

sistema transacional, mas pode ser feito online. São necessárias ferramentas de 

monitoração, bem como, métodos para recuperação de cargas incompletas ou 

incorretas. 

Kimball e Caserta (2004) relevam através da experiência de implementação de DW, que o 

processo de extração, transformação e carga no DW é o principal componente do DW e por isso 

merece ser detalhado em seção específica. Eles também compartilham que os cinco principais mal 

entendidos sobre o que é um DW são: 

1) Um produto – não é possível comprar um DW. Um DW inclui análise de sis-

tema, tratamento de dados e limpeza deles, carga de dados, modelagem multi-

dimensional e acesso aos dados; 

2) Uma linguagem – não se aprende a codificar um DW, como se aprende a im-

plementar uma linguagem de programação. O DW é composto de vários com-
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ponentes que provavelmente requer uma ou mais linguagens de programação 

ou linguagem de especificação de dados; 

3) Um projeto – a implementação de um DW consiste de muitos projetos (e fases 

de projetos); 

4) Um modelo de dados – um modelo de dados sem dados não é um DW, ou seja, 

é necessário incluir o processo de ETL;  

5) Uma cópia do sistema transacional – a cópia dos dados transacionais sem a re-

estruturação do armazenamento dos dados em um modelo multidimensional, 

não é um DW.  

3.1 EXTRAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E CARGA DOS DADOS NO DATA WARE-

HOUSE - ETL  

O processo de extração, transformação e carga (ETL) envolve a localização do dado (é necessário 

conhecer o significado do dado), a escrita de programas para extraí-los, filtrá-los e limpá-los, além 

da transformação em um esquema de codificação comum e carga no DW. Segundo Kimball e 

Caserta (2004), este processo “é responsável por 70% de tempo, esforço e custo da maioria dos 

projetos de data warehouse.”  

Um processo de ETL bem definido adiciona valor ao dado, pois remove erros, corrige as 

ausências de dados, extrai e integra dados de múltiplos sistemas, incluindo dados de terceiros, 

garantindo a qualidade, consistência e padronização dos mesmos e finalmente os disponibiliza 

para que aplicações possam ser desenvolvidas e o usuário possa tomar decisões.  

O processo de ETL é realizado numa área intermediária entre o ambiente operacional e o 

ambiente de apresentação para o usuário. Kimball e Caserta (2004) dividem o ambiente de DW 

em duas áreas fisicamente, logicamente e administrativamente separadas, e na maioria dos casos 

localizadas em máquinas distintas: área de gerenciamento dos dados (back room) e área de acesso 

aos dados (front room). A Figura 2.1 ilustra este ambiente. 
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Figura 3.1 – Área de gerenciamento dos dados e de acesso aos dados (adaptado de Kimball e Caserta (2004) 

Detalhando a Figura 3.1: 
a) A área de gerenciamento dos dados é composta das diversas fontes de dados, 

incluindo os dados dos sistemas transacionais, e a área intermediária usada pa-

ra o processo de ETL. De acordo com Kimball e Caserta (2004), nenhum ser-

viço de consulta deve ser disponibilizado aos usuários através da área de ge-

renciamento dos dados, mas sim através da área de acesso aos dados designa-

da para este propósito. Segundo estes mesmos autores, há quatro etapas inter-

mediárias existentes em quase todo DW e isto é válido também para o proces-

so de ETL. Estas etapas são:  

   

i. Extração - os dados “crus” que são extraídos das diversas fontes de da-

dos são gravados em disco com o mínimo de estruturação, normalmen-

te em arquivos texto (com delimitadores de campos ou posicionais) ou 

em tabelas relacionais. Desta forma, a extração é simples e rápida e 

permite flexibilidade em reiniciar o processo de extração sem impactar 

no desempenho dos sistemas transacionais, por exemplo; 
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ii. Limpeza - “na maioria dos casos, o nível de qualidade aceitável dos sis-

temas usados como fonte de dados é diferente da qualidade requerida 

pelo DW” (Kimball e Caserta, 2004). A verificação da qualidade dos 

dados vai desde a validação de valores (por exemplo: mês entre 1 e 12, 

campos numéricos apenas com números, CEP dentro de intervalo váli-

do), garantia de consistência entre os campos (por exemplo: valor entre 

o CEP e cidade coerentes), remoção de duplicidade (por exemplo: 

mesmo fornecedor com algumas diferenças nos atributos), verificação 

das regras de negócio (por exemplo: um determinado projeto que não 

pode estar vinculado a um determinado centro de custo). Acontece que, 

estes ajustes podem envolver intervenção humana e julgamento de va-

lores, e, portanto, é importante que os dados sejam frequentemente sal-

vos, pois as transformações necessárias podem ser difíceis e irreversí-

veis, correndo-se o risco de reiniciar todo o processo novamente. Por 

outro lado, a avaliação da qualidade dos dados promove a análise da o-

rigem dos mesmos e revisão dos processos nos sistemas transacionais 

que os geraram. Isto é necessário para que o processo de validação e 

limpeza dos dados seja simplificado e a intervenção humana e o julga-

mento de valores sejam minimizados; 

iii. Conformidade - esta etapa é necessária quando duas ou mais fontes de 

dados precisam ser combinadas no DW. É o caso, por exemplo, de sis-

temas com codificação de cadastro de fornecedores distintos, onde em 

um sistema a identificação é numérica e em outro é uma cadeia de ca-

racteres, ou no caso de campos com grandezas numéricas distintas. A-

pesar de ser um processo mais simples que a limpeza dos dados, requer 

conhecimento dos dados e acordos de padronização na organização. Às 

vezes torna-se difícil a identificação da semântica do dado, porque mui-

tos dos sistemas sofrem de falta ou pouca documentação; e 

iv. Carga (entrega) - o objetivo de todo o processo de ETL é a liberação 

dos dados para a camada de apresentação para que os usuários possam 

realizar consultas. O desafio nesta etapa é estruturar os dados fisica-

mente em um modelo que seja facilmente entendível para o usuário e 

favoreça o desempenho nas consultas – modelo dimensional ou modelo 

estrela. O modelo dimensional reduz o tempo das consultas, simplifica 
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o desenvolvimento de aplicações e é a base para a construção de cubos 

OLAP. 

b) A área de acesso aos dados é onde os usuários podem visualizar os dados. O 

objetivo do processo de ETL é disponibilizar os dados, já transformados em in-

formação, para que sejam acessados pelas ferramentas de consultas, geradores 

de relatórios e cubos OLAP, sendo os data marts importantes componentes da 

área de acesso aos dados. Esta área de acesso aos dados requer atenção nas se-

guintes atividades (baseado em Kimball e Caserta, 2004): 

i. Criação de índice nas tabelas dimensionais para melhorar o desempe-

nho das consultas; 

ii. Escolha das ferramentas para uso do usuário final; 

iii. Disponibilização de visões a partir de consultas SQL mais complexas 

conforme demanda do usuário final; 

iv. Técnicas de mineração de dados; 

v. Análise de tendências, comparações e agregações ao longo do tempo; 

vi. Segurança no acesso aos dados e aplicações ao usuário final; 

vii. Ferramentas do usuário final que gerencie os metadados; e 

viii. Treinamento ao usuário final e documentação. 

3.1.1 Processo de Extração dos dados 

Antes de iniciar a extração dos dados é necessário que seja feito um projeto lógico de ETL antes 

da execução propriamente dita. Kimball e Caserta (2004) sugerem que sejam seguidos os seguin-

tes passos antes de iniciar o desenvolvimento das rotinas de ETL: 

a) Desenvolver um plano que contenha o fluxo do processo de ETL e a respectiva 

documentação, assim como, a definição da equipe para criar a extração física, os 

testes de validação e o processo de aprovação dos dados para a carga no DW; 

b) Identificar as fontes de dados candidatas iniciando pela necessidade do negócio e o 

que será importante para apoiar as decisões dos gestores; 

c) Analisar os dados de cada fonte para verificar a qualidade dos mesmos, a comple-

tude e encaixe ao propósito do negócio. Dependendo da qualidade dos dados, a de-
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cisão de utilização no DW poderá ser feita pelo usuário do DW que conhece o ne-

gócio e a sua necessidade. Qualquer anomalia detectada deve ser documentada e o 

melhor possível deverá ser feito para que sejam aplicadas as regras do negócio e 

para que os dados sejam retificados antes de carregá-los no DW; 

d) Mapear o fluxo dos dados e as regras de negócio para que possa ser desenvolvido 

o fluxo de extração, transformação e carga dos dados por área de negócio. Segundo 

Kimball e Caserta (2004), o entendimento completo do ciclo de vida dos dados e 

regras de negócio não será alcançado até que a equipe de ETL tenha encontrado 

todas as possibilidades dos dados, mas este caminho aponta para a transferência 

sempre que possível do conhecimento para a equipe de ETL. No mapeamento do 

ciclo de geração do dado devem ser apontadas as necessidades de alteração no pro-

cesso de limpeza e ajustes nos atributos de dimensão quanto à ordem de grandeza 

ou medida numérica para alcançar a conformidade entre fontes de dados separadas; 

e) Mapear o modelo de dados do DW para que a equipe de ETL compreenda fisica-

mente o modelo e também os conceitos da modelagem dimensional. Desta forma, 

a equipe de ETL poderá desenvolver soluções mais efetivas para uso das ferramen-

tas de usuário final; e 

f) Validar cálculos e fórmulas especificados no ciclo de geração do dado para não 

gastar tempo codificando algoritmos errados no processo de ETL. 

 

O desenvolvimento do processo ETL é iterativo e incremental à medida que o conheci-

mento sobre os dados e as regras de negócio aumenta e o DW evolui. A documentação do proces-

so e das lições aprendidas ajuda a sedimentar o conhecimento na equipe e transferir conhecimento 

para equipes futuras. Um dos principais documentos que precisa estar atualizado é o documento 

de mapeamento do dado lógico – a origem do dado até a transformação do dado final, descreven-

do as regras de transformações aplicadas entre entradas e saídas. Kimball e Caserta (2004) suge-

rem os seguintes componentes formadores do mapeamento lógico dos dados:  

• Nome da tabela destino no DW; 

• Nome da coluna destino no DW; 

• Tipo da tabela (fato ou dimensão); 

• Tipo de mudança na tabela de dimensão para cada coluna - se sobrescreve 

o registro, se retém o histórico numa coluna ou o registro inteiro; 

• A base de dados de origem ou o caminho e nome do arquivo de origem; 

• Nome(s) da(s) tabela(s) de origem para popular a tabela do DW; 
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• Nome(s) da(s) coluna(s) de origem para popular a tabela do DW; e 

• Regra de transformação dos dados originais para os dados finais do DW 

escrita normalmente em notação SQL ou algoritmo. 

Uma vez que já se sabe o que se quer no DW, é necessário investigar mais detalhadamente 

as fontes de dados. Esta fase de descoberta do dado requer a coleta e identificação da documenta-

ção dos sistemas, rastreamento dos sistemas para descobrir e investigar sua utilidade para o DW, o 

sistema responsável pela origem do dado e o entendimento do modelo ER do sistema (incluindo a 

detecção das chaves únicas e identificadores naturais, tipo de dados, relacionamento entre tabelas, 

relacionamentos entre grupos de tabelas e cardinalidade das relações e colunas). 

A análise do conteúdo do dado é fundamental para descobrir a melhor forma de recuperá-

lo e de detectar as anomalias existentes. É útil também para identificar as regras de negócio da 

coluna em si, que devem ser usadas pela equipe de ETL e as regras de transformação a serem usa-

das para integração com outras fontes de dados.  

As rotinas de extração dos dados dependem da plataforma, SGBD e dos sistemas opera-

cionais, pois podem demandar a escrita das rotinas em diferentes linguagens para extração dos 

seus dados.  

3.1.2 Atualização de dados no DW 

Após a carga inicial no DW é preciso renová-lo com as alterações ocorridas nos sistemas transa-

cionais ou nas diversas outras fontes de dados. A reconstrução de todo o DW usando a rotina de 

carga inicial é extremamente custosa e arriscada, pois novas rotinas de limpeza, conformidade 

podem ter que ser desenvolvidas para tratar os novos dados. Logo, é preferível atualizar o DW 

apenas com as mudanças desde a carga anterior. “Capturar mudanças do conteúdo das fontes de 

dados é crucial para o sucesso do DW” (Kimball e Caserta, 2004). Outro importante fator de su-

cesso, segundo Hobbs e outros (2005), envolve a decisão de como serão tratadas alterações nas 

dimensões. Por exemplo, se o registro no DW será atualizado, se será guardado o dado anterior 

numa nova coluna ou se um novo registro será inserido com uma nova chave. 
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3.1.2.1 Extração dos dados alterados – Técnicas de identificação 

As formas de identificação dos novos registros e dos que sofreram atualização são apresentadas 

no Quadro 3.1. 

Quadro 3.1a - Técnicas de identificação das alterações dos dados (baseado em Kimball e Caserta, 2004; Hobbs e 
outros, 2005; Inmon, 2005) 

Técnica de 
identificação 

Forma de implementação Processo de Extra-
ção 

Limitações 

C
olunas de auditoria 

Inclusão do timestamp ao 
registro quando este sofre 
alteração ou é incluído; 
 
Criação de uma tabela de 
controle de ETL que regis-
tre o maior timestamp de 
cada tabela no momento da 
extração. 

Selecionar todos os 
registros desde a 
última extração 
 
 
 
 
 
 

• Se tiver havido mais de uma atualização 
desde a última extração, só será extraída 
a versão corrente; 

• A consulta pelo campo de timestamp 
pode impactar no desempenho do siste-
ma transacional; 

• Se o registro for excluído fisicamente 
não será possível a sua identificação; 

• Se o campo de timestamp for atualizado 
pela aplicação, pode haver problemas de 
integridade e valores nulos; 

G
atilhos de alteração, deleção e inser-

ção 

Nos SGBD relacionais é 
criado um gatilho para 
salvar os dados alterados ou 
inseridos em uma tabela à 
parte numa única transação. 

• Selecionar os regis-
tros salvos nas ta-
belas das alterações 
alimentadas pelos 
gatilhos. 

• Solução limitada aos SGBD relacionais. 
Para sistemas legados que não usam ga-
tilhos, outra solução deve ser implanta-
da; 

• Sobrecarga de I/O nos sistemas transa-
cionais; 

• Às vezes não é possível alterar as tabelas 
dos sistemas transacionais para adicionar 
uma coluna com o timestamp ou um ga-
tilho; 

• Impacto no desempenho dos sistemas 
transacionais; 

• Alterações nos metadados e definição 
dos dados não são capturadas automati-
camente; 

• Alterações na estrutura das tabelas, tais 
como, adição ou deleção de colunas, im-
pacta nos programas de extração e carga. 

E
xtração periódica 

Inclusão do timestamp ao 
registro quando este sofre 
alteração ou é incluído; 
Rotina diária ou semanal de 
extração automática. 

• Rotina automática 
programa para ex-
trair os registros 
que tenham a data 
de criação ou alte-
ração maior que o 
dia atual menos um 
(período fixo)  

• Além de todas as desvantagens citadas 
acima, inclui-se: 

• Risco de carga de registros duplicados 
quando o processo é reiniciado por falha; 

• Intervenção manual para limpeza dos 
dados duplicados quando houver falha 
no processo; 

• Risco de falha na rotina automática e 
perda no DW dos registros do dia da fa-
lha. 
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Quadro 3.1b -  Técnicas de identificação das alterações dos dados (baseado em Kimball e Caserta, 2004; Hobbs 
e outros, 2005; Inmon , 2005) 

Técnica de 
identifica-

ção 

Forma de implementação Processo de Extra-
ção 

Limitações 

P
rocesso de eli-

m
inação 

Preserva uma cópia dos 
registros de cada extração 
na área intermediária de 
dados; 
Garante que todos os regis-
tros alterados, modificado 
ou excluídos serão identi-
ficados, pois é feita uma 
comparação linha a linha. 

• Seleciona todos 
os registros que 
não estão presen-
tes nas extrações 
anteriores  

• Dependendo do volume de dados das 
fontes de dados, pode tornar-se inviável a 
cópia completa por questão de tempo e es-
paço; 

• Baixa eficiência 

C
arga inicial e increm

ental (outra 
form

a de im
plem

entação do proces-
so de elim

inação) 

Criação de duas tabelas: 
carga_anterior e car-
ga_corrente; 
Na primeira carga é feita a 
carga na tabela de car-
ga_corrente, processo de 
transformação e carga no 
DW; 
Ao final do processo, re-
move a tabela car-
ga_anterior e renomeia a 
carga_corrente para car-
ga_anterior; 
Cria-se uma tabela vazia 
de carga_corrente. 
 
 

• Seleção de todos 
os registros da 
tabela car-
ga_corrente MI-
NUS car-
ga_anterior 

• O processo de seleção das diferenças entre 
as tabelas carga_anterior e carga_corrente 
efetuado pelo operador MINUS é lento no 
SGBD (Kimball e Caserta, 2004); 

• Necessidade de uso de ferramentas ETL 
ou aplicações de terceiros para executar  

C
aptura de alteração de 

dados (C
D

C
) 

Usar o log da transação 
para selecionar as altera-
ções ocorridas; 
É o mais eficiente dos 
métodos; 
Não sobrecarrega I/O; 
Menor tempo para renova-
ção de dados no DW; 
A leitura direta do buffer 
possibilita grande volume 
de processamento muito 
rapidamente (Inmon, 2005) 

• Extração dos 
dados através dos 
logs de transação. 

• Os logs de transação contêm mais dados 
que o necessário para a carga no DW; 

• O formato dos dados é obscuro; 
• Contém endereços ao invés de valores de 

dados; 
• Os registros necessários para a carga estão 

em mais de um log de transação; 
• Varia de SGBD para SGBD; 
• Pode haver impacto no desempenho dos 

sistemas 
• Limitado a SGBD que tem e possibilita a 

leitura dos logs de transação 
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Quadro 3.2c – Técnicas de identificação das alterações dos dados (baseado em Kimball e Caserta, 2004; Hobbs e 
outros, 2005; Inmon, 2005) 

Técnica de 
identificação 

Forma de implementação Processo de Extra-
ção 

Limitações 

Im
plem

entação do O
racle C

D
C

 (H
obbs, 2005) 

Possui duas formas de 
implementação: síncrona 
(desde o Oracle 9i – usa 
triggers) e assíncrona (a 
partir do Oracle 10g – 
utiliza os log online da 
transação e os logs arqui-
vados); 
O resultado das operações 
de inserção, atualização e 
deleção é salvo nas tabelas 
de alterações; 
O CDC assíncrono oferece 
duas formas de extração 
dos dados alterados: HO-

TLOG – extração a partir 
dos logs onlines e carga 
em tabelas locais da fonte 
de dados para depois ser 
transportada para o DW; 
AUTOLOG - extrai dos 
logs online e envia para o 
serviço de transporte de 
logs para ser enviado para 
a área intermediária do 
DW. O tempo entre a 
alteração no sistema tran-
sacional e a cópia do regis-
tro nas tabelas de altera-
ções é menor para a moda-
lidade HOTLOG. 

Extrai os dados das 
tabelas de alterações. 
O CDC usa uma 
interface de publica-
ção de assinatura 
para capturar e distri-
buir os dados altera-
dos. 
O programa de extra-
ção “assina” as tabe-
las de origem. Como 
existem vários “assi-
nadores”, cada um 
tem a sua visão dos 
dados alterados.  
 
 

• Limitado às versões superiores do 
SGBD Oracle 9i; 

• O CDC síncrono utiliza triggers para 
salvar as alterações. É mais simples o 
processo de extração, mas impacta no 
desempenho do sistema. 

• O CDC assíncrono “ler” as alterações 
efetuadas através dos logs de transação 
online e os arquivados, mas é mais 
complexa a sua implementação. O im-
pacto no desempenho do sistema causa-
do pela sua ativação é menor que o 
CDC síncrono. 

• Tem o risco dos logs arquivados serem 
excluídos antes que o processo de extra-
ção seja concluído. 

 

3.1.3 Limpeza e Conformidade  

“Limpeza e conformidade são as principais etapas em que o processo ETL adiciona valor ao da-

do” (Kimbal e Caserta, 2004). 

Adicionar valor ao dado extraído é garantir que o dado no DW tenha padrões aceitáveis de 

qualidade. O processo de garantia da qualidade é de responsabilidade de todo o fluxo de informa-

ção, desde a geração à disponibilização do dado no DW. O processo de limpeza e transformação 

do dado para carga no DW se inicia com a geração de subsídios para a melhoria do dado na sua 

origem.  

Kimball e Caserta (2004) definem que um dado acurado é: 
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a) Correto - os valores e descrições são verdadeiros e confiáveis; 

b) Não ambíguo - os valores e descrições têm apenas um significado; 

c) Consistente - os valores e descrições usam uma notação padrão convencionada; 

e 

d) Completo - o primeiro aspecto da completude garante que valores e descrições 

individuais do dado são definidos (não nulos) para cada instância, por exem-

plo, garantir que todos os registros que devem ter endereço, de fato o tenham; e 

o segundo aspecto é a certeza que o número de registros agregados está com-

pleto ou que não foi perdida a informação em algum ponto do fluxo de infor-

mação. 

De acordo com Kimball e Caserta (2004), o processo de limpeza e transformação dos da-

dos envolve várias etapas que vão desde a definição dos papéis e responsabilidades de cada um da 

equipe de ETL à formulação de uma política de qualidade dos dados.  

As rotinas de verificação dos dados são executadas e os registros com anomalias são sal-

vos numa tabela de eventos que rastreia a rotina que foi executada e o erro detectado. Entre as 

possibilidades de erros existentes citam-se: i) registros duplicados; ii) dado ausente; iii) dado con-

tendo valores inválidos e iv) dado apontando para chaves primárias que não existem. 

O processo de obtenção de conformidade nas tabelas de dimensão e fatos é necessário pa-

ra a integração das diversas fontes de dados e para que o DW represente a linguagem corporativa 

dos dados. Uma das ações de conformidade é a padronização dos dados, em relação à nomencla-

tura (por exemplo: nomes de tabelas – “pedido de compra” ou “ordem de compra”; ou nomes de 

colunas – “material_id” ou “part_no”), o tipo de dado (por exemplo: medida do material em tone-

lada ou peça), no formato de armazenamento (Ex: endereço por extenso, com o campo de com-

plemento e logradouro separados), e na codificação dos valores (Ex: qualidade do material numa 

lista descritiva ou através de codificação numérica). Esta é uma ação corporativa de identificação 

e reconhecimento de um padrão e por isso, precisa do envolvimento e compromisso dos gestores e 

analistas de negócios, além de foco em treinamento e comunicação, sempre que possível.  

Outra questão referente à obtenção de conformidade é identificar a equivalência entre re-

gistros de diferentes fontes de dados, com codificações distintas, que requer a análise dos seus 

atributos. Por exemplo: para afirmar que o fornecedor de código 12345 é o mesmo que AB678 

pode ser preciso comparar o nome, CNPJ, endereço, entre outros atributos, ou seja, nem sempre é 

possível verificar a equivalência de dados de duas tabelas de cadastro através das chaves únicas de 

cada uma delas. Às vezes, é necessário unir mais de uma coluna para comparar com a outra fonte 

de dado ou comparar parte do valor da coluna para identificar a relação entre elas. Este é um tra-

balho que pode vir a ser repetido diversas vezes com diferentes campos ou diferentes combina-
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ções de campos, o que pode levar uma enorme quantidade de tempo para “varrer” todos os casos 

possíveis de ajustes. Burleson (2003) afirma que a efetividade de um DW é baseada na qualidade 

dos seus dados, mas que o tempo de disponibilização da informação também é fundamental. O 

equilíbrio entre completude e rapidez não é fácil de ser medido e deve fazer parte da política de 

qualidade dos dados juntamente com a decisão dos analistas de negócio e a equipe de ETL. 

3.1.4 O processo de implantação do Data Warehouse 

Segundo Kimball e Caserta (2004): “A melhor forma de pensar sobre um data warehouse é como 

um processo, não como um projeto”. 

Inmon (2005) sugere que “Data warehouse não é construído todo de uma vez. Ao invés 

disso, é projetado e populado a um passo por vez, e como tal, é evolucionário, não revolucioná-

rio.” Ele exemplifica o processo em etapas sem definição específica de tempo em cada uma dessas 

fases: 

• Fase 1 – Existência de diversos sistemas legados heterogêneos essencialmente 

transacionais; 

• Fase 2 - Primeiras poucas tabelas do primeiro assunto do data warehouse são po-

puladas. A curiosidade dos usuários é despertada e eles começam a descobrir o 

processamento analítico no DW; 

• Fase 3 - Mais informação é carregada no DW e com isso mais usuários passam a 

usar o DW. Quando os usuários percebem que há uma fonte integrada de dados 

que é fácil de recuperar e tem uma base histórica projetada para buscar os dados 

sobre o tempo, há então mais que curiosidade. Neste momento, o analista sênior de 

sistemas de suporte à decisão (DSS) torna-se atraído pelo DW; 

• Fase 4 - Mais dados são carregados no DW e alguns dos dados residentes no ambi-

ente operacional tornam-se propriamente carregados no DW. E este se estabelece 

como fonte de dados para o processamento analítico. Muitos usuários e diversas 

consultas para processar (alto volume de dados que agora reside no DW) levam ao 

aumento da concorrência pelos dados no DW e isto se torna um obstáculo ao seu 

uso;  
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• Fase 5 - Bases de dados departamentais (data marts ou OLAP) começam a apare-

cer. Usuários dos departamentos percebem que é mais barato e mais fácil ter o pro-

cessamento feito trazendo os dados do DW para o ambiente de processamento do 

departamento. Como os dados estão no nível departamental, poucos analistas de 

DSS são atraídos; 

• Fase 6 - Na corrida para os sistemas departamentais, os sistemas multidimensio-

nais tomam lugar. É mais barato, mais rápido e mais fácil buscar dados departa-

mentais que do DW. Logo, usuários finais deixam de usar o DW para usar o pro-

cessamento departamental; e 

• Fase n - A arquitetura está completamente desenvolvida.  Tudo que está nos siste-

mas de produção está carregado no DW. Há poucos usuários diretos do DW. Há 

diversas bases de dados departamentais (Data marts). A maioria do processamento 

analítico do SSD ocorre no nível departamental porque é mais fácil e mais barato 

buscar o dado necessário para processar lá. 
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4 ESPECIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO PARA TOMADA DE 
DECISÃO E APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO – ESTALEIRO A-
TLÂNTICO SUL 

Para o estudo do caso e proposição da solução foi utilizado o modelo de cinco etapas para solução 

de problemas apresentado por Laudon e Laudon (1999) e detalhado no Capítulo 2. As três primei-

ras etapas do modelo compreendem a análise de sistemas e as duas etapas finais, o projeto de sis-

temas. Todavia, antes de mencionar as etapas da solução proposta, é necessário apresentar uma 

breve descrição do contexto organizacional escolhido para estudo de caso. 

4.1 BREVE DESCRIÇÃO DO CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

O Estaleiro Atlântico Sul (Estaleiro Atlântico Sul, 2009) foi criado em 2005 tendo como sócios 

brasileiros, duas das maiores construtoras do Brasil e mais uma empresa com expertise e referên-

cia nacional no ramo da construção naval, e como sócio internacional, a segunda maior empresa a 

nível mundial na área da construção naval e offshore1. Instalada no Complexo Industrial Portuário 

de Suape, município de Ipojuca-PE, onde está conectado às principais rotas de navegação e a 160 

portos em todos os continentes, tem posição privilegiada em relação às grandes regiões produtoras 

de petróleo e gás natural, como o Golfo do México e a Costa Ocidental do continente africano. A 

Figura 4.1 mostra a localização geográfica da empresa.  

A empresa apresenta-se, atualmente, como a maior e mais moderna do setor de construção 

e reparação naval e offshore do Hemisfério Sul e tem como visão ser a referência para este tipo de 

indústria nesta área geográfica do globo (Estaleiro Atlântico Sul, 2009). O empreendimento, con-

siderado um marco na revitalização da indústria naval no Brasil, é resultado de investimentos de 

R$ 1,4 bilhão. 

 Em 2007, a planta industrial começou a ser construída para uma previsão área industrial 

coberta prevista de 130 mil metros quadrados num terreno de 1 milhão e 620 mil metros quadra-

dos. A Figura 4.2 apresenta o Projeto do Estaleiro Atlântico Sul. Integram o projeto, cerca de 

4.000 operários e 300 empresas – entre contratadas, subcontratadas e fornecedores. Atualmente, é 

                                                
1 O termo em inglês refere-se a construções no alto mar para além da zona costeira (ex: plataformas petrolíferas). 
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um grande canteiro de obras, trabalhando 24 horas por dia para que a planta industrial seja conclu-

ída até o final de 2009. 

 

Figura 4.1 – Localização geográfica da organização 

 

Figura 4.2 – Projeto do Estaleiro Atlântico Sul 

 
 Enquanto é finalizada a planta industrial, já estão sendo construídos o primeiro navio e a 

primeira plataforma de exploração petrolífera encomendados, cuja entrega é prevista para 2010.  
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 Dentro deste contexto, à medida que está sendo construída fisicamente, a empresa vem se 

estruturando organizacionalmente e atualmente está em fase de transformação da estrutura organi-

zacional funcional para a estrutura matricial.  

Um dos problemas que se pode elencar, objeto deste estudo, é relacionado ao fluxo de in-

formação, à qualidade e à velocidade de obtê-la. 

4.2 ANÁLISE DO PROBLEMA  

A definição e análise de um problema numa organização não é algo trivial, quando se trata de uma 

organização recém criada para ser uma grande organização. Diversos fatores importantes estão 

simultaneamente envolvidos nos problemas da organização em estudo. Estes fatores podem ser 

agrupados em: fatores tecnológicos, organizacionais e pessoais. O foco deste trabalho estará prin-

cipalmente nos fatores tecnológicos. 

Analisar um problema e definir que pode ser resolvido através do uso de sistemas de in-

formação envolve o reconhecimento de que existe um grande número de soluções no ambiente 

organizacional, e a identificação da solução correta em meio a tantas possibilidades é um dos de-

safios. 

 A partir de um levantamento interno com várias áreas da organização – tesouraria, contas 

a pagar, contabilidade, planejamento orçamentário, planejamento de fluxo de caixa de longo prazo 

e a área de gestão de contratos – todos os participantes foram unânimes em mencionar os proble-

mas advindos da atual forma de geração de informação a partir da manutenção de um “banco de 

dados” em planilhas Excel (Microsoft, 2009c), com o movimento financeiro da empresa desde sua 

criação. 

 As planilhas eletrônicas, criadas como versão computadorizada de ferramentas de mo-

delagem financeira, são valiosas para resolver problemas nos quais numerosos cálculos com 

grupos de dados devem relacionar-se entre si. Podem ser usadas para modelagem e análise de 

simulações. A planilha eletrônica utilizada na organização é o Excel 2007 da Microsoft 

(2009c). 

Segundo The OLAP Report (2009), as planilhas não são somente muito populares entre os 

usuários finais, mas elas são também a ferramenta OLAP de usuário mais popular e de maior su-

cesso, tendo havido um verdadeiro boom no uso de OLAP Excel Add-ins.  
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A forma atual de uso da planilha Excel na organização gera redundância de cópias e falhas 

na segurança do acesso aos dados. Além do mais, a facilidade e a cultura do uso do correio eletrô-

nico fazem com que este seja o meio para distribuição das planilhas. 

4.2.1 Escolha do Estudo de Caso 

A escolha do estudo de caso foi devido a uma demanda interna da organização para atender à área 

de planejamento financeiro e previsão de fluxo de caixa. 

A previsão de entrada e saída de recursos financeiros ao longo do tempo na organização é 

um componente essencial para controlar a liquidez da organização e a gestão do risco nos negó-

cios atuais e futuros, além de ser um requisito para atender às leis de regulação de mercado.  

O desafio da gestão de fluxo de caixa é o equilíbrio dos recursos financeiros da organiza-

ção (entrada e saída) e a demonstração de sua capacidade de crédito junto às instituições financei-

ras. O demonstrativo de fluxo de caixa não requer o fechamento do período fiscal e pode ser a-

companhado semanalmente, mensalmente ou mesmo diariamente. As informações necessárias 

para compor o fluxo de caixa da organização advêm de diferentes fontes de informações internas 

nos mais variados formatos e de fontes externas, como órgãos de financiamento e clientes.  

O fluxo de caixa de longo prazo da organização possui projeções de até 20 anos, devido a 

financiamentos de longo prazo com instituições governamentais e requer um constante acompa-

nhamento com análise de projeções. 

As planilhas de movimentação financeira são usadas para subsidiar o conselho gestor da 

organização com a demonstração do fluxo de caixa1 projetado2 e realizado3 e a sua manutenção 

envolve diversos setores da empresa.  

O processo de geração e manutenção destas planilhas, conhecidas na organização como, o 

“banco de dados”, deficiências detectadas no atendimento aos critérios de utilidade da informação 

(ver Quadro 2.1) e a importância na qualidade da informação apresentada para a alta gerência 

caracterizam o problema deste estudo. Além disso, a ausência de ferramentas e estruturas de da-

                                                
1
Fluxo de caixa é “corrente interna de recursos e empregos do dinheiro durante um período determinado” (Rie-

bold, 1969). Segundo Zdanowicz (2000), “denomina-se fluxo de caixa de uma empresa ao conjunto de ingressos 
e desembolsos de numerário ao longo de um período determinado.” 
2
Fluxo de caixa projetado é o conjunto de ingressos e desembolsos de numerário ao longo de um período proje-

tado. (Zdanowicz, 2000) 
3Fluxo de caixa realizado é o conjunto de ingressos e desembolsos de recursos financeiros realizados pela em-

presa em determinado período (Pianca e Assis, 2005) 
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dos flexíveis que possibilitem ao analista financeiro autonomia para criação de cenários, detecção 

de anomalias, análise de tendências e geração de relatórios em um curto espaço de tempo e sem 

muito esforço foi decisiva para a escolha deste estudo de caso. 

A digitação das movimentações financeiras e sua classificação financeira e contábil atra-

vés de processo manual e subjetivo na forma atual de uso de planilhas Excel (Microsoft, 2009c) 

geram as seguintes conseqüências: 

1. Erros diversos de digitação; 

2. Classificação financeira e contábil erradas; 

3. Problemas de integridade; 

4. Redundância de dados e inconsistências; 

5. Problemas de atomicidade devido a falhas no Excel com o processamento de 

um grande volume de informação; 

6. Impossibilidade de acesso concorrente;  

7. Problemas de segurança; 

8. Retrabalho em conferências; e 

9. Dificuldade e demora em obter a informação. 

4.3 ENTENDIMENTO DO PROBLEMA 

Investigar a causa do problema, compreender porque ainda não foi solucionado ou como é o fluxo 

da informação e seus responsáveis são algumas perguntas que devem ser respondidas nesta etapa 

de entendimento do problema. 

A descoberta das respostas envolveu a coleta de fatos, através de entrevistas, análise das 

planilhas financeiras e acompanhamento do processo de geração da informação durante cinco 

meses. O resultado da investigação do problema foi o mapeamento do processo na ocasião, bem 

como, os fatores críticos que o mantém. A Figura 4.3 apresenta o processo da manutenção das 

planilhas do “Banco de dados” numa visão simplificada antes da implantação do ERP, quando 

todas as requisições e pedidos de compra estavam em papel e a contabilidade operava através de 

um sistema “de prateleira”.  

O processo de implantação de um ERP foi iniciado na organização em janeiro/2008 e por 

não ser objeto de estudo desta dissertação, o processo de escolha, implantação e entrada em ope-

ração do ERP não serão tratados. Em agosto de 2008, entraram em operação os módulos financei-

ros e suprimentos do ERP. A base histórica permaneceu na planilha de “Banco de dados” e o pro-
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cesso de manutenção dela permaneceu da mesma forma até setembro de 2008, quando a empresa 

já havia dobrado de tamanho e estava com mais de 1.000 funcionários em seu quadro funcional. O 

aumento no volume de informações e a falta de ferramentas adequadas para a geração da informa-

ção implicavam em maior tempo para geração dos relatórios gerenciais mensais e maior risco na 

qualidade das informações. Estes relatórios gerenciais são planilhas vinculadas que têm como 

fonte de origem dos dados, as planilhas do “Banco de dados”. Modificar o formato da origem dos 

dados gera conseqüências no resultado e a necessidade de conferência das informações.  

 

Figura 4.3 – Processo simplificado de manutenção da planilha de “Banco de dados”. 

A partir de outubro de 2008 foi iniciado o processo de melhoria da geração das informa-

ções para a planilha de “Banco de dados” com a emissão do relatório de títulos pagos extraído da 

base de dados do ERP no formato necessário para a inclusão no “Banco de dados”, uma vez que 
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não havia esta saída disponível no sistema. Nessa mesma época foi iniciada esta etapa de enten-

dimento do problema. 

4.3.1 Pesquisa de Campo 

Além das entrevistas, coleta de documentos e análise dos requisitos, foi utilizada uma pesquisa 

qualitativa (ver Anexo A) com os principais usuários do processo estudado (Controller, Gerente 

de Planejamento Financeiro, Chefe de Departamento, Coordenadora da Tesouraria e Analista fi-

nanceiro), com questões estruturadas e semi-estruturadas, para melhor conhecimento do proble-

ma.  

 A pesquisa realizada é estruturada com uma introdução que, implicitamente contextualiza 

a problemática interna da organização com referência a esta mesma situação citada na literatura e 

presente em outras organizações, com o intuito de gerar empatia do respondente. Em seguida, cita 

que o problema pode ser resolvido através de soluções tecnológicas e conclui a introdução, apre-

sentando uma proposta de solução.   

O objetivo da pesquisa foi validar o entendimento do problema com a percepção do usuá-

rio, sendo explicitamente mencionado na pesquisa o objetivo: Levantar os problemas relaciona-

dos ao sistema de gestão financeira baseado em planilhas eletrônicas. Ou seja, partiu-se da hipó-

tese de que os problemas na utilização de planilhas eletrônicas como repositório de dados são 

análogos aos problemas com os sistemas de processamento baseados em arquivos apresentados 

por Silberschartz, Korth e Sudarshan (2002): 

1) Redundância de dados e inconsistências – Ex: Várias cópias das planilhas, 

sendo cada uma alterado o seu formato e incluídas novas informações por cada 

um dos usuários “dando um caráter pessoal” a cada uma delas. As novas in-

formações não são atualizadas em todas as cópias das planilhas e informações 

inconsistentes tendem a ser geradas; 

2) Dificuldade no acesso aos dados – Ex: Quando há a necessidade de incremen-

to de novas informações, estas devem ser inseridas manualmente ou um novo 

programa de extração de dados deve ser desenvolvido; 

3) Isolamento dos dados – Ex: Uma vez que as planilhas estão espalhadas em di-

ferentes formatos torna-se difícil a “junção” das diversas planilhas para gera-

ção de novas informações; 
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4) Problemas de integridade – Ex: Os valores de dados devem satisfazer certos 

tipos de restrição de consistência. Torna-se difícil garanti-la quando há várias 

cópias das planilhas e não é possível garantir que estas regras sejam aplicadas 

nas planilhas; 

5) Problemas de atomicidade – Ex: Não há como garantir atomicidade (transa-

ção única que em caso de falha volta à situação consistente anterior); e 

6) Problemas de segurança – Ex: Nem todos os usuários devem estar habilita-

dos para ler ou atualizar os dados da planilha, no entanto, não há como garantir 

que os dados não serão atualizados indevidamente, nem mesmo com o blo-

queio por senha. Também não há como registrar quem atualizou o quê, quando 

e qual o registro anterior. 

A primeira pergunta é fechada e conduz o pesquisado à confirmação dos problemas exis-

tentes nas planilhas usadas como repositório de dados aos problemas de uso de arquivos, que in-

terfere na qualidade e consistência da informação. 

A segunda pergunta é aberta e busca do respondente a sua expectativa de solução para o 

problema abordado. 

A terceira e última pergunta, também aberta, apresenta uma proposta de solução para que 

seja validada, não-confirmada, complementada ou sugerida outra solução pelo respondente. 

A escolha dos respondentes foi feita mediante o envolvimento diário dos entrevistados nas 

questões levantadas, tratando-se assim de uma massa de dados pequena, mas substancialmente 

importante e significativa. 

Ao final da investigação do problema concluiu-se que: fatores organizacionais (cultura, 

gerenciamento, políticas, burocracias - estrutura organizacional e processos indefinidos ou incipi-

entes), pessoais (treinamento, motivação, influência) e tecnológicos (gerenciamento do projeto de 

implantação do ERP, especificação de requisitos do ERP, desconhecimento da ferramenta) aju-

dam a manter o problema. 

4.4 TOMADA DE DECISÃO 

Uma vez que o problema foi analisado e o entendimento das causas e fatores que o mantêm foram 

compreendidos, já é possível tomar algumas decisões do que deve e pode ser feito. As 3 principais 

etapas envolvidas na tomada de uma boa decisão são representadas na Figura 4.4. 
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Etapa 3: Tomada de Decisão

Estabelecer os objetivos
Determinar as metas 
corporativas
Determinar as metas dos 
setores
Concordar com os fatores 
críticos de sucesso

Determinar a Exequibilidade
Examinar as restrições 
externas
Examinar as restrições 
internas

Escolher a melhor solução
Realizar a análise custo-
benefício
Avaliar os fatores 
tangíveis e intangíveis

 

Figura 4.4 – Principais etapas envolvidas no processo de tomada de decisão (Laudon e Laudon, 1999) 

 

4.4.1 Estabelecer os objetivos 

Estabelecer os objetivos para a resolução do problema não foi uma tarefa difícil, uma vez que as 

perspectivas das pessoas envolvidas no processo eram convergentes com as metas corporativas – 

melhoria da produtividade, eficiência e qualidade na geração dos relatórios gerenciais – e com as 

metas dos setores – redução de horas extras, de retrabalho e do stress, aumento da motivação e da 

moral da equipe. 

 Para a definição dos fatores críticos de sucesso levou-se em consideração os fatores orga-

nizacionais, pessoais e tecnológicos, onde a solução envolveria a mudança de alguns processos 

(organizacional), o comprometimento e a “vontade de fazer” das pessoas (pessoal), bem como, a 
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preparação de um novo ambiente de dados usando o processo de implantação de um DW (tecno-

lógico). O resultado da avaliação dos fatores críticos de sucesso foi uma solução envolvendo vá-

rias ações com diferentes prazos de implementação, como segue abaixo.  

1. Solução de curto prazo:  

a. Objetivo - Evitar a digitação dos títulos pagos e das movimentações finan-

ceiras (entradas e saídas financeiras) através da extração de dados a partir 

do ERP no mesmo formato da planilha de “Banco de dados”..  

b. Melhoria do processo - Correção de parametrizações e ajustes nos proces-

sos internos à medida que as movimentações iam sendo avaliadas e valida-

das.  

2. Solução de médio prazo: 

a. Objetivo - Agilizar a disponibilização das informações para a geração do 

fluxo de caixa através da criação do data mart das movimentações finan-

ceiras e títulos pagos. 

b. Melhoria do processo - Rotina de atualização automática e disponibilização 

dos dados através de ferramentas OLAP  

3. Solução de longo prazo: 

a. Objetivo - Implantar o DW corporativo gradativamente envolvendo todas 

as unidades de negócio da organização. 

b. Melhoria do processo - Avaliação das informações do DW, criação de no-

vas visões das informações e carga de novos dados. 

 A solução tecnológica, um dos objetivos desta dissertação, foi validada através da pesqui-

sa (ver Anexo A) com os principais usuários envolvidos no problema, e a sua implementação ad-

vém de uma série de atividades no campo tecnológico, mas também de mudança nos fatores orga-

nizacionais (processos) e pessoais (comportamento) que serão abordados, mas não aprofundados 

nesta dissertação por razão de escopo. 

4.4.2 Estabelecer a viabilidade  

Para estabelecer a viabilidade das soluções, as restrições externas e internas devem ser examina-

das e desta forma, identificar quais das soluções remanescentes são exeqüíveis. O cenário atual da 

empresa sinalizava que: 
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1. A entrada em operação do ERP estava recente e a organização estava sofrendo as 

conseqüências dos problemas causados pela implantação do sistema; 

2. Os módulos até então implantados do ERP não resolviam o problema da geração 

de fluxo de caixa e o controle orçamentário não havia sido implantado até então; 

3. Os usuários chaves estavam sobrecarregados de trabalho; 

4. A contratação de novos funcionários estava suspensa; e 

5. O ERP implantado não possui interface nativa com soluções de mercado para ex-

tração de dados, nem tem estrutura facilitada para a criação de um DW. 

 

Seguiu-se o princípio de que a viabilidade da solução de criação do DW da organização 

deve ter como foco de desenvolvimento, estratégias incrementais e adaptativas no médio e longo 

prazo, pois a organização ainda estava na fase de depuração dos seus dados transacionais e na 

estabilização do sistema, e os usuários finais ainda não haviam sido completamente treinados.  

4.4.3 Escolher soluções econômicas em termos de custo 

A relação custo-benefício não é facilmente mensurável para a solução de prover um ambiente com 

informações válidas, úteis e com qualidade, estruturado de forma a facilitar o entendimento dos 

dados através da criação de cenários e de diferentes visões. No caso deste trabalho, dadas às con-

dições complexas de um contexto organizacional caracterizado por ambiente tecnológico, estrutu-

ra organizacional e processos ainda pouco estáveis, em função de uma empresa de grande porte 

recém-implantada, optou-se por realizar um projeto piloto considerado de baixo risco em termos 

de custo.  

Nesse sentido, buscou-se a escolha de uma solução tecnológica adaptada à infra-estrutura 

já existente, no caso, baseada no uso do próprio Excel, SGBD e hardware disponíveis, onde a 

diferença marcante da proposta está na reorientação do processo de geração da informação e nos 

recursos utilizados destas ferramentas, com base nos princípios de DW. O foco da solução é aten-

der os critérios de utilidade da informação para a tomada de decisão (qualidade, acessibilidade, 

apresentação e segurança)..  

A comprovação do alinhamento da solução é ilustrada através do formulário respondido 

da pesquisa a seguir onde o respondente é um chefe de departamento (Figura 4.5). 
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Figura 4.5 – Exemplo de questionário respondido da pesquisa realizada 
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4.5 PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO 

Laudon e Laudon (1999) afirmam que, “o fato de você ter chegado a uma solução que tem amplo 

apoio em sua organização não significa que você tenha ‘resolvido’ o problema”. O processo de 

elaboração da solução é progressivo – desenvolvido em etapas e por incrementos - à medida que 

se avança no desenvolvimento do projeto, novos aspectos da solução e do problema são descober-

tos.   

O processo de implementação da solução é composto da fase de elaboração do projeto ló-

gico, físico e da implementação propriamente dita.  

4.5.1 Projeto Lógico 

A fase de elaboração do projeto lógico envolve o desenvolvimento do sistema proposto, sem 

mencionar como vai ser feito, mas sim o que será feito. Apresenta os requisitos funcionais e de 

negócio da solução sem mencionar os requisitos técnicos. 

 A solução proposta é a extração de dados coerentes e consistentes do ERP e de outras fon-

tes externas, para prover um ambiente com informações válidas, úteis e com qualidade. Além 

disso, deve ser estruturado de forma a facilitar o entendimento dos dados através de um acesso 

rápido, consistente e interativo, que possibilite a criação de diferentes visões e “que seja tão fácil 

de usar quanto o Excel” (conforme expectativa citada por um dos respondentes da pesquisa de 

campo realizada neste trabalho). A especificação da solução proposta é composta de: 

1. Saídas - As saídas são informações produzidas pelo sistema. Neste protóti-

po o sistema deverá gerar as seguintes saídas, conforme levantamento de 

requisitos junto aos usuários: 

a. Relatório de Fluxo de Caixa Realizado por conta financeira, projeto, 

centro de custo, OS51, contrato, conta contábil, tipo de conta contá-

bil e período;  

b. Relatório de Movimentação Financeira por banco, contrato, forne-

cedor, forma de pagamento e por período;  

                                                
1 OS5 – Ordem de Serviço número 5 relativo ao controle do financiamento do BNDES  
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c. Relatório dos maiores fornecedores por período, por grupo de for-

necedor e por localidade; 

d. Atraso de pagamento a fornecedores por faixa; e 

e. Condição de pagamento de títulos de fornecedores por faixa. 

2. Entradas - Os dados que devem alimentar o sistema advêm das planilhas e 

do ERP e devem conter: 

a. Dados de fornecedores: identificação, nome, CNPJ/CPF, país, esta-

do, cidade, zip_code, endereço, complemento, pessoa de contato no 

telefone, telefone, pessoa de contato no celular, celular, pessoa de 

contato no email, email, pessoa de contato no fax, fax, identificação 

da matriz do fornecedor, grupo do fornecedor e sua descrição; 

b. Dados bancários - identificação, descrição, número do banco, agên-

cia e conta corrente; 

c. Dados da conta financeira - identificação da conta financeira, hie-

rarquia entre os níveis e a relação com a conta contábil; 

d. Dados da conta contábil - identificação, descrição, tipo da conta; 

e. Dados de contrato - identificação, descrição, data de início e data de 

fim; 

f. Dados de projeto - identificação, descrição, data de início e data de 

fim; 

g. Dados dos títulos - identificação, data do título, data de vencimento, 

projeto, contrato, conta contábil, centro de custo associado, OS5, 

fornecedor, pedido de compra, série do título, quantidade de parce-

las e o valor de cada uma, valor total do título, valor de cada um dos 

impostos incidentes no título, a moeda do título, situação do título e 

descrição; 

h. Dados de centro de custo - identificação e descrição; e 

i. Dados de movimentação financeira - data da movimentação, título, 

banco da transação, conta financeira, valor pago, descrição do pa-

gamento, taxa de conversão para o real e forma de pagamento. 

3. Processamento - o processo para transformar os dados de entrada em saída 

é representado na Figura 4.6: 
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Extração dos 
dados do ERP

Fonte externa de 
dados (planilhas)

Carga na área 
temporária

Verificação e 
limpeza dos dados 

Conformidade 
com os padrões 
corporativos

Carga dos dados 
transformados em 

modelo 
dimensional

Banco de 
dados Data 
Warehouse

 

Figura 4.6 - Processo de transformação dos dados 

 
 

4. Banco de dados:  

a. Utilização de um SGBD que dê suporte às características da arquite-

tura ROLAP ou MOLAP ou a solução híbrida HOLAP; 

b. A estrutura dos dados é baseada no modelo de dimensões e fatos e é 

representada na Figura 4.7, onde são apresentadas as tabelas de di-

mensões: Fornecedor, Conta_Contábil, OS5, Projeto, Contrato, 

Centro_Custo, Data_titulo, Data_vencimento, Banco, Con-

ta_Financeira e Data_Movimento; e as tabelas de fatos: Título e 

Movimentacao_financeira. O modelo de dados foi construído tendo 

como base a necessidade do negócio e visão sobre as informações 

das movimentações financeiras que utilizadas para a composição do 

fluxo de caixa. 
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Figura 4.7 – Modelo conceitual dos dados 

 
c. As técnicas de extração e atualização de novos dados são descritas 

no Capítulo 2 e a técnica selecionada para atualização dos novos 

dados é a implementação do Oracle CDC assíncrono, que tem a 

vantagem de ser eficiente, possibilitar o processamento de grande 

volume de dados e não sobrecarregar a entrada e saída de dados. 

 
5. Procedimentos - atividades que precisam ser executadas em uma determi-

nada sequência pelos usuários finais ou pela equipe de operação do sistema. 

A Figura 4.8 apresenta o processo de geração de relatórios pré-

configurados (relatórios já formatados a partir de cubos já criados), ad-hoc 

(novos relatórios a partir de cubos já existentes ou através da criação de 

novos cubos com os dados do DW) e quando há a necessidade de informa-

ções não existentes no DW, que precisam ser carregadas e validadas para 

que seja possível a sua utilização na criação de novas visões ou cubos para 

assim ser possível gerar os relatórios; 
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Gerar informação

Selecionar/Criar
Cubos

Gerar relatórios

Carregar novos
dados

[DW tem as 
informações?]

Validar novos     
dados

Início

Fim

Selecionar/Criar
Cubos

 

Figura 4.8 – Diagrama de atividades 

6. Controles - o processo que garante que o sistema seja acurado, seguro e que 

tenha o desempenho esperado é executado pelo administrador do DW, que 

tem a função de publicar o dado correto, direcionado às necessidades do 

negócio, com qualidade e consistência.  

 

4.5.2 Projeto Físico  

O desafio do projeto físico é transformar o projeto lógico, modelo abstrato do sistema, em especi-

ficação de hardware, software, processamento, métodos e procedimentos manuais e de controle: 

1. Sistema de Banco de dados - O SGBD escolhido para a implementação do estudo 

de caso foi o Oracle Database Server 10g (Oracle, 2009). Além de ser o SGBD li-
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cenciado na organização, atende aos pré-requisitos da arquitetura OLAP podendo 

ser utilizada a arquitetura ROLAP ou MOLAP ou a solução híbrida HOLAP no 

Oracle Database Server. Aplicações podem tanto usar o modelo relacional usando 

o SQL ou o modelo multidimensional oferecido pelo Oracle OLAP. Além disso, o 

Oracle Database Server 10g possui a capacidade de trabalhar em cluster, ou seja, 

compartilhar processos do SGBD através da utilização dos recursos de vários ser-

vidores separados, mas operando uma mesma base de dados, permitindo escalabi-

lidade e disponibilidade, pois se um dos servidores falha, o outro assume os pro-

cessos, mantendo o sistema no ar. Para trabalhar em cluster, uma instância1 Oracle 

é criada em cada um dos servidores. O controle de concorrência e monitoramento 

dos nós é feito através de processos específicos, chamados de Oracle clusterware 

que devem ser instalados em cada um dos servidores que compõem o cluster 

(Vengurlekar e Goldsand, 2005). A arquitetura do Oracle em cluster é apresentada 

na Figura 4.9. 

 

                                                
1 Uma instância Oracle consiste de uma área de memória chamada SGA (System Global Area) e processos que  

trabalham em background  (PMON, SMON, ARCH e outros), que acessam os arquivos de dados e gerenciam 
as sessões dos usuários. Cada um destes processos tem uma função específica que é compartilhada por todos 
os usuários conectados ao SGBD. (Hobbs, 2005)  
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Figura 4.9 – Arquitetura do Oracle em cluster (adaptado de Hobbs e outros, 2005) 

O projeto lógico do DW está representado na Figura 4.10, onde são apresenta-

das as tabelas de dimensões e seus respectivos atributos: Fornecedor, Con-

ta_Contábil, OS5, Projeto, Contrato, Centro_Custo, Data_titulo, Da-

ta_vencimento, Banco, Conta_Financeira e Data_Movimento; e as tabelas de 

fatos com seus respectivos atributos: Título e Movimentacao_financeira. 
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MOVIMENTACAO_FINANCEIRA

FK3 KEY_DATA_MOVIMENTO

KEY_MOVFIN

KEY_TITULO
FK2,I2 KEY_CONTA_FINANCEIRA

ID_LANCAMENTO_PAGTO
VALOR_TITULO
FATOR_CONVERSAO
HISTORICO_PAGAMENTO
FORMA_PAGAMENTO
VALOR_REAL
VALOR_DIF

FORNECEDOR

PK KEY_FORNECEDOR

U1 ID_FORNECEDOR

CNPJ_FORNECEDOR
NOME_FORNECEDOR
PAIS_FORNECEDOR
ESTADO_FORNECEDOR
CIDADE_FORNECEDOR
ZIP_CODE_FORNECEDOR
ENDERECO_FORNECEDOR
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CONTATO_TELEFONE
TELEFONE_FORNECEDOR
CONTATO_EMAIL
EMAIL_FORNECEDOR
CONTATO_CELULAR
CELULAR_FORNECEDOR
CONTATO_FAX
FAX_FORNECEDOR
ID_MATRIZ_FORNECEDOR
GRUPO_FORNECEDOR
DESCRICAO_GRUPO_FORNECEDOR

CONTRATO

PK KEY_CONTRATO

U1 ID_CONTRATO

DESCRICAO_CONTRATO

BANCO

PK KEY_BANCO

U1 ID_BANCO

DESCRICAO_BANCO

COD_BANCO
AGENCIA_BANCO
CONTA_BANCO

CENTRO_CUSTO

PK KEY_CENTRO_CUSTO

U1 ID_CENTRO_CUSTO

DESCRICAO_CENTRO_CUSTO

OS5

PK KEY_OS5

U1 ID_OS5

DESCRICAO_OS5

PROJETO

PK KEY_PROJETO

U1 ID_PROJETO

DESCRICAO_PROJETO

CONTA_CONTABIL

PK KEY_CONTA_CONTABIL

U1 ID_CONTA_CONTABIL

DESCRICAO_CONTA_CONTABIL

ID_GRUPO_CONTA
ID_TIPO_CONTA

CONTA_FINANCEIRA

PK KEY_CONTA_FINANCEIRA

U1 COD_CONTA

U2 ID_CONTA_FINANCEIRA

DESCRICAO_CONTA_FINANCEIRA

ID_FLUXO1
FLUXO1
ID_FLUXO2
FLUXO2
ID_FLUXO3
FLUXO3
ID_FLUXO4
FLUXO4
FINANCIAMENTO

TITULO

PK KEY_TITULO

KEY_FORNECEDOR

FK4,I4 KEY_DATA_TITULO

FK5,I5 KEY_DATA_VENCIMENTO

FK7,I8 KEY_PROJETO
FK1,I1 KEY_CENTRO_CUSTO
FK2,I2 KEY_CONTA_CONTABIL
FK3,I3 KEY_CONTRATO
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KEY_PO
ID_TITULO

ID_SERIE
PARCELA_TITULO
VALOR_PARCELA
VALOR_TITULO

VALOR_IR
VALOR_IPI
VALOR_ICMS
VALOR_ISS
VALOR_INSS
VALOR_PIS
VALOR_COFINS
VALOR_CSLL
VALOR_TOTAL_PCC
MOEDA_TITULO
SITUACAO
DESCRIÇÃO_TITULO

DATA_MOVIMENTO

MOVIMENTO_KEY_DATA

MOVIMENTO_DATA_PADRAO

MOVIMENTO_DATA_EXTENSO
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MOVIMENTO_DIA_SEMANA_EXTENSO
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VENCIMENTO_MES_EXTENSO

VENCIMENTO_MES_ABREV

VENCIMENTO_QUINZENA

VENCIMENTO_TRIMESTRE

VENCIMENTO_SEMESTRE

VENCIMENTO_SEMANA

VENCIMENTO_SEMANA_ANO

VENCIMENTO_SEMANA_MES

VENCIMENTO_FERIADO
VENCIMENTO_FERIADO_BANCARIO
VENCIMENTO_FIM_DE_SEMANA
VENCIMENTO_ULTIMO_DIA_MES  

Figura 4.10 – Projeto lógico do DW 

2. Hardware - a segurança, confiabilidade e desempenho do DW são dependentes da 

infra-estrutura de servidores onde o DW é instalado. Desta forma, a arquitetura de 

hardware a ser utilizada para a implementação do DW, já disponível na organiza-

ção, envolve 2 servidores que trabalham juntos como se fosse um único servidor 

(cluster). Os servidores são conectados fisicamente através de uma rede dedicada e 
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compartilham o acesso ao conjunto de discos conectado através de fibra ótica. A 

Figura 4.11 exemplifica melhor o ambiente. Os servidores para a implementação 

do DW possuem no mínimo 8Gb de RAM, 2 processadores com 4 núcleos cada, 2 

placas de conexão para fibra ótica, 2 interfaces de  rede gigabit, 2 discos internos 

de 73Gb, além de redundância de fonte de alimentação e de ventiladores com pos-

sibilidade de troca com o servidor em funcionamento. 

 

 

Figura 4.11 – Infra-estrutura de hardware 

   
3. Sistema Operacional – foi definido como sistema operacional dos servidores de 

banco de dados, o Linux distribuído pela Red Hat (Redhat, 2009), que permite o 

controle da concorrência a múltiplos usuários, processamento em paralelo e acesso 

a grandes volumes de dados, bem como, estabilidade de operação com o SGBD da 

Oracle. Para o sistema operacional do servidor de aplicação, o Windows Server 

2003, e Windows XP ou superior nas estações de trabalho. 

4. Armazenamento de dados - a escolha do tipo de armazenamento de dados é fun-

damental para garantir o desempenho, confiabilidade e segurança dos dados do 

DW. Portanto, é importante a especificação do hardware, a forma de configuração 

e de gerenciamento do espaço.  

a. Hardware de armazenamento de Entrada/Saída - o hardware utilizado deve 

permitir conexões via fibra ótica, capacidade de operar numa rede dedicada 

de compartilhamento de armazenamento de dados, possibilitar o uso de 

discos conectados por fibra ótica que possam ser substituídos com o siste-
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ma em funcionamento e que ofereça a característica de RAID1 via contro-

ladora de hardware, para garantir desempenho e proteção contra falha de 

vários discos; 

b. Configuração do armazenamento dos dados - a configuração do armazena-

mento dos dados escolhida para ser utilizada no DW, que garante desem-

penho e confiabilidade é um misto de espalhar a gravação dos dados em 

vários discos e espelhar estes dados em outros discos. É o método SAME 

(Stripe And Mirror Everything) recomendado pela Oracle, ou seja, divida e 

espelhe tudo. O gerenciamento lógico dos dados no SGBD Oracle é feito 

através do ASM – Automatic Storage Management - que é um tipo de ins-

tância da Oracle2 sem dicionário de dados, cuja função é gerenciar os dis-

cos e disponibilizar os grupos de discos para a instância do DW.  

5. Servidor de aplicação - o servidor de aplicação deve possuir características de mul-

tiusuário, com no mínimo: 8 Gb de RAM, 2 processadores com mais de um nú-

cleo, 2 discos internos de 73Gb e placas de  rede; 

6. Ferramenta do usuário final – deve possibilitar a criação de gráficos, cálculos atra-

vés de fórmulas, criação de microcubos OLAP, utilizar a arquitetura DOLAP ou 

pelo acesso a banco de dados relacional através da arquitetura ROLAP ou multi-

dimensional, utilizando a arquitetura MOLAP. Ser  familiar ao usuário, e para pre-

servar o investimento da organização, deve ser uma ferramenta já licenciada pela 

organização. Estas características são atendidas pelo Microsoft Office Excel 2007.  

 

                                                
1 Patterson, Gibson e Katz (1988) introduziram cinco níveis de RAID, Redundant Arrays of Inexpensive Disks, 

ou seja, conjunto redundante de discos econômicos, para garantir confiabilidade e desempenho no acesso aos 
dados.  

2 O Oracle Database 10g possui a implementação de dois tipos de instâncias: ASM e de base de dados. A instân-
cia ASM não contém arquivos de dados, arquivos de controle ou de transação. Ela fica apenas em memória e 
para iniciá-la, bastam alguns poucos parâmetros que indicam o tipo da instância (asm), o tamanho da área de 
memória e o caminho do dispositivo físico dos discos. (Vengurlekar e Goldsand, 2005) 
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4.6  IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO 

Segundo Laudon e Laudon (1999), “muitas empresas chegam a decisões corretas, mas sua imple-

mentação é um fracasso. A implementação eficiente de soluções e decisões é um tópico complexo 

que envolve questões de psicologia, projeto organizacional, sociologia e finanças”.   

Nuseibeh e Easterbrook (2000) compartilham com esta opinião ao recomendarem que técnicas de 

elicitação e modelagem de requisitos na área de psicologia cognitiva oferecem um entendimento 

das dificuldades que as pessoas têm em descrever suas necessidades; na área da antropologia ofe-

recem uma abordagem metodológica na observação das atividades humanas de como os sistemas 

podem ajudar às atividades individuais ou em grupo; na área da sociologia oferecem um entendi-

mento das mudanças políticas e culturais causadas pela implantação do sistema e a área de lin-

guística é importante porque o levantamento de requisitos é muito focado em comunicação. Em-

bora estes aspectos não tenham sido explorados a fundo neste trabalho, estas citações reforçam a 

visão da complexidade a que pode chegar esse tipo de projeto. Outro aspecto que deve ser levado 

em consideração é relacionado à interpretação e ao entendimento das terminologias, conceitos e 

cultura do negócio, bem como, metas e pontos de vista do analista do negócio.  

O Quadro 4.1 ilustra as atividades de implementação previstas para o estudo de caso, bem 

como, o status atual das mesmas. O detalhamento da execução das atividades concluídas está nas 

subseções a seguir. 

Quadro 4.1 – Etapas de implementação da solução 

Atividade Situação 
Construção do DW no ambiente de desenvolvimento e valida-
ção dos dados 

Concluído 

Mudança nos processos de geração dos dados usados nas plani-
lhas gerenciais 

Concluído 

Instalação do DW no ambiente de produção  Concluído  
Processo de acompanhamento da evolução do DW  Em andamento 
Treinamento e documentação Planejado 
 

4.6.1 Construção do DW no ambiente de desenvolvimento e validação dos dados 

A construção do DW no ambiente de desenvolvimento foi necessária para que as etapas de plane-

jamento fossem sendo validadas e ajustadas à medida que a solução estivesse sendo implementa-



 74 

da. Ao longo do processo de construção do DW, problemas foram surgindo e as soluções muitas 

vezes utilizadas foram a execução de processos manuais, como por exemplo, a atualização de um 

registro por vez no processo de ETL ou inserção de registros para validação das regras de consis-

tência dos dados.  

 A massa de dados utilizada neste estudo de caso é referente aos meses de dezembro/2008 

e janeiro/2009.   

 As atividades efetuadas estão listadas a seguir com as respectivas justificativas: 

1. Instalação do Oracle Database 10g em cluster, chamado a partir de agora 

de Oracle RAC (Real Application Clusters); 

2. Criação da instância exclusiva para DW separada da instância dos sistemas 

transacionais; 

3. Escolha do tamanho do bloco de 32k, pois contém mais informação em 

um único bloco, melhorando o desempenho das consultas; 

4. Ajuste do parâmetro de inicialização para otimizar as consultas no modelo 

estrela - STAR_TRANSFORMATION_ENABLE=TRUE; 

5. Criação de tablespaces
1 gerenciadas localmente2 separadas por objetivo: 

a. Dimensões - para todas as dimensões (uma para dados e outra para 

índices); 

b. Users – para área do usuário: tablespace default de usuário 

c. Sumário – para visões materializadas (uma para dados e outra para 

índices); 

d. Tablespaces de dados e índices para cada mês do ano - As tabelas 

de fatos são particionadas por mês; e 

e. Temporária: tablespace temporária utilizada para realização de or-

denação, entre outros – EASDW_TEMP1. 

6. Criação do esquema - Neste esquema estão todos os objetos relacionados 

ao estudo de caso; 

7. Criação das tabelas de dimensões, conforme definição do projeto lógico e 

projeto físico:  

                                                
1 Tablespace é uma estrutura lógica dentro do esquema do banco de dados que especifica onde os objetos estão. 

É composta de um ou mais arquivos de dados (Hobbs, 2005). 
2 Tablespace gerenciada localmente: o controle do espaço da tablespace é mantido na própria tablespace. Não há 

fragmentação de segmentos nem overhead nas tabelas do dicionário na solicitação de espaço. 
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a. Data - Dimensão utilizada para a visualização do tempo nas tabe-

las de fatos. Cada registro é um dia. O primeiro registro desta tabe-

la é o dia 01 de janeiro de 2007 e o último registro é o dia 31 de 

dezembro de 2017. A chave primária e os atributos desta tabela es-

tão descritos no Quadro 4.2; 

 

Quadro 4.2 - Estrutura da tabela de dimensão Data 

Atributo Descrição Tipo Exemplo Expressão1 
Key_data Chave substituta 

utilizada como 
chave primária 
(sequência) 

Number(6) 1, 2, 3 Seq_data.nextval 

Data_padrao Formato padrão de 
armazenamento do 
banco de dados 

Date 21/02/2009 
20:38:28 

- 

Data_extenso Data no formato 
longo por extenso 

Varchar2(40) sábado, 21 
de fevereiro 
de 2009 

to_char(<data>, ‘DL’) 

Dia_mes_ano Data no formato 
de dia, mês e ano 

Varchar2(10) 21/2/2009 to_char(<data>, ‘DS’) 

Dia_semana_extenso Dia da semana por 
extenso 

Varchar2(15) segunda-
feira, terça-
feira, ... 

to_char(<data>, ‘Day’) 

Dia_semana_abrev Dia da semana 
abreviado 

Varchar2(3) SÁB, 
DOM... 

to_char(<data>, ‘DY’) 

Dia_semana Dia da semana em 
formato numérico 

Varchar2(1) 1 = domingo, 
2 = segunda-
feira, ... 

to_char(<data>, ‘D’) 

Dia_mes Dia do mês Varchar2 (2) 1-31 to_char(<data>, ‘DD’) 
Dia_ano Dia do ano Varchar2 (3) 1-366 to_char(<data>, ‘DDD’) 
Ano Número do ano 

com 4 posições 
Number(4) 2009 to_char(<data>, ‘YYYY’) 

Ano_mes Ano com 4 posi-
ções e mês com 2 
posições 

Varchar2(7) 2009-02 to_char(<data>, ‘YYYY-MM’) 

Mes_ano Número do mês 
no ano 

Varchar2(2) 1-12 to_char(<data>, ‘MM’) 

Mes_extenso Nome do mês por 
extenso 

Varchar2(10) 
 

janeiro, feve-
reiro... 

to_char(<data>, ‘MONTH’) 

Mes_abrev Nome do mês 
abreviado 

Varchar2(3) JAN, FEV... to_char(<data>, ‘MON’) 

Quinzena Número da quin-
zena no mês 

Varchar2(10) FEV-
2QUINZ 

to_char(<data>,'MON') || '-' || 
to_number(trunc(to_char(<data>, 
'DD')/16)+1)|| 'QUINZ' 

Trimestre Número do tri-
mestre (quarter) 
no ano 

Varchar2(7) 2009-Q1 to_char(<data>,'YYYY') || '-Q' || 
to_number(round((to_char(<data
>, 'MM')/3)+0.4)) 

Semestre Número do semes-
tre no ano 

Varchar2(7) 2009-S1 to_char(<data>,'YYYY') || '-S' || 
to_number(trunc((to_char(<data>

                                                
1 A sintaxe utilizada do Oracle Database Server 10g 
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, 'MM')/7))+1) 
Semana Último dígito do 

ano concatenado 
com o número da 
semana no ano 
(formato usado na 
construção naval) 

Varchar2(4) 908 to_char(<data>, ‘YYWW’) 

Semana_ano Número da sema-
na no ano 

Varchar2(2) 1-53 to_char(<data>, ‘WW’) 

Semana_mes Número da sema-
na no mês 

Varchar2(1) 1-5 to_char(<data>, ‘W’) 

Feriado Se é feriado ou 
não na organiza-
ção 

Varchar2(15) [Feriado, Dia 
Útil] 

- 

Feriado_bancario Se é feriado ou 
não no sistema 
bancário 

Varchar2(15) [Feriado, Dia 
Útil] 

- 

Fim_de_semana Se é fim de sema-
na ou não 

Varchar2(15) [Fim de 
semana, Dia 
de semana] 

decode(to_char(<data>,'D'), 1, 
'Fim de Semana', 7, 'Fim de Se-
mana', 'Dia de Semana') 

Ultimo_dia_mes Se é o último dia 
do mês ou não 

Varchar2(25) [Último dia 
do mês, Não 
é último dia 
do mês]  

Decode 
(to_char(last_day(<data>),'DD'), 
to_char(<data>,'DD'),'Último dia 
do mês', 'Não é último dia do 
mês') 

 

b. Data_pagamento - é uma visão da dimensão Data, ou seja, não é 

uma tabela física, mas uma estrutura lógica. O Quadro 4.3 lista os 

atributos desta visão. Na linguagem SQL a criação da visão é: 

CREATE VIEW data_pagamento (<atributos_data_pagamento>)  

AS SELECT <atributos_data> FROM DATA; 
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Quadro 4.3 - Atributos da Visão Data_pagamento 

Atributo 
Pagamento_Key_data 
Pagamento_Data_padrao 
Pagamento_Data_extenso 
Pagamento_Dia_mes_ano 
Pagamento_Dia_semana_extenso 
Pagamento_Dia_semana_abrev 
Pagamento_Dia_semana 
Pagamento_Dia_mes 
Pagamento_Dia_ano 
Pagamento_Ano 
Pagamento_Ano_mes 
Pagamento_Mes_ano 
Pagamento_Mes_extenso 
Pagamento_Mes_abrev 
Pagamento_Quinzena 
Pagamento_Trimestre 
Pagamento_Semestre 
Pagamento_Semana 
Pagamento_Semana_ano 
Pagamento_Semana_mes 
Pagamento_Feriado 
Pagamento_Feriado_bancario 
Pagamento_Fim_de_semana 
Pagamento_Ultimo_dia_mes 

 

c. Data_lancamento - é uma visão da dimensão Data, ou seja, não é 

uma tabela física, mas uma estrutura lógica. O Quadro 4.4 lista os 

atributos desta visão. Na linguagem SQL a criação da view  é: 

CREATE VIEW data_lancamento (<atributos_data_lancamento>)  

AS SELECT <atributos_data> FROM DATA; 
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Quadro 4.4- Atributos da visão Data_lancamento 

Atributo 
Lancamento_Key_data 
Lancamento_Data_padrao 
Lancamento_Data_extenso 
Lancamento_Dia_mes_ano 
Lancamento_Dia_semana_extenso 
Lancamento_Dia_semana_abrev 
Lancamento_Dia_semana 
Lancamento_Dia_mes 
Lancamento_Dia_ano 
Lancamento_Ano 
Lancamento_Ano_mes 
Lancamento_Mes_ano 
Lancamento_Mes_extenso 
Lancamento_Mes_abrev 
Lancamento_Quinzena 
Lancamento_Trimestre 
Lancamento_Semestre 
Lancamento_Semana 
Lancamento_Semana_ano 
Lancamento_Semana_mes 
Lancamento_Feriado 
Lancamento_Feriado_bancario 
Lancamento_Fim_de_semana 
Lancamento_Ultimo_dia_mes 

 

d. Data_vencimento - é uma visão da dimensão Data, ou seja, não é 

uma tabela física, mas uma estrutura lógica. O Quadro 4.5 lista os 

atributos desta visão. Na linguagem SQL a criação da visão é: 

CREATE VIEW data_vencimento (<atributos_data_vencimento>)  

AS SELECT <atributos_data> FROM DATA;  
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Quadro 4.5- Atributos da visão Data_vencimento 

Atributo 
Vencimento_Key_data 
Vencimento_Data_padrao 
Vencimento_Data_extenso 
Vencimento_Dia_mes_ano 
Vencimento_Dia_semana_extenso 
Vencimento_Dia_semana_abrev 
Vencimento_Dia_semana 
Vencimento_Dia_mes 
Vencimento_Dia_ano 
Vencimento_Ano 
Vencimento_Ano_mes 
Vencimento_Mes_ano 
Vencimento_Mes_extenso 
Vencimento_Mes_abrev 
Vencimento_Quinzena 
Vencimento_Trimestre 
Vencimento_Semestre 
Vencimento_Semana 
Vencimento_Semana_ano 
Vencimento_Semana_mes 
Vencimento_Feriado 
Vencimento_Feriado_bancario 
Vencimento_Fim_de_semana 
Vencimento_Ultimo_dia_mes 

 

e. Data_titulo - é uma visão da dimensão Data, ou seja, não é uma 

tabela física, mas uma estrutura lógica. O Quadro 4.6 lista os atri-

butos desta visão. Na linguagem SQL a criação da visão é: CREA-

TE VIEW data_titulo (<atributos_data_titulo>)  AS SELECT <a-

tributos_data> FROM DATA;    
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Quadro 4.6- Atributos da visão Data_titulo 

Atributo 
Titulo_Key_data 
Titulo_Data_padrao 
Titulo_Data_extenso 
Titulo_Dia_mes_ano 
Titulo_Dia_semana_extenso 
Titulo_Dia_semana_abrev 
Titulo_Dia_semana 
Titulo_Dia_mes 
Titulo_Dia_ano 
Titulo_Ano 
Titulo_Ano_mes 
Titulo_Mes_ano 
Titulo_Mes_extenso 
Titulo_Mes_abrev 
Titulo_Quinzena 
Titulo_Trimestre 
Titulo_Semestre 
Titulo_Semana 
Titulo_Semana_ano 
Titulo_Semana_mes 
Titulo_Feriado 
Titulo_Feriado_bancario 
Titulo_Fim_de_semana 
Titulo_Ultimo_dia_mes 

 

f. Tipo_conta - Dimensão que descreve o tipo da conta contábil (por 

exemplo: ativo, despesa, entre outros) – Quadro 4.7;    

Quadro 4.7 – Estrutura da tabela tipo_conta 

Atributo Descrição Tipo Exemplo Expressão  
Key_tipo_conta Chave substituta 

utilizada como 
chave primária 
(sequência) 

Number(6) 1, 2, 3 Seq_tipo_conta.nextval 

Id_tipo_conta Identificação do 
tipo de conta 
contábil  

Varchar2(15) ATIVO, DESPE-
SAS 

 

Descricao_Tipo_conta Descrição do tipo 
de conta contábil 

Varchar2(50) ATIVO, DESPESA, 
PASSIVO, RECEI-
TA 

- 

 

g. Fornecedor - Dimensão que representa os fornecedores – Quadro 

4.8; 
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Quadro 4.8 – Estrutura da tabela Fornecedor 

Atributo Descrição Tipo 
Key_fornecedor Chave substituta utilizada como chave primária ( 

Seq_tipo_fornecedor.nextval) 
Number(6) 

Id_fornecedor Identificação do fornecedor Varchar2(15) 
CNPJ_fornecedor CNPJ/CPF do fornecedor Varchar2(20) 
Nome_fornecedor Nome do fornecedor Varchar2(100) 
Pais_fornecedor País de Origem do Fornecedor Varchar2(50) 
Estado_fornecedor Estado de origem do fornecedor Varchar2(50) 
Cidade_fornecedor Cidade de origem do fornecedor Varchar2(50) 
Zip_code_fornecedor CEP do fornecedor Varchar2(25) 
Endereco_fornecedor Endereço do fornecedor Varchar2(80) 
Complemen-
to_fornecedor 

Complemento do fornecedor Varchar2(50) 

Contato_telefone Pessoa de contato por telefone Varchar2(100) 
Telefone_fornecedor Telefone do fornecedor Varchar2(100) 
Contato_email Pessoa de contato no email Varchar2(100) 
Email_fornecedor Email do Fornecedor Varchar2(100) 
Contato_celular Pessoa de contato por celular Varchar2(100) 
Celular_fornecedor Celular do fornecedor Varchar2(100) 
Contato_fax Pessoa de contato por fax Varchar2(100) 
Fax_fornecedor Fax de fornecedor Varchar2(100) 
Id_matriz_fornecedor Código da matriz do fornecedor Varchar2(15) 
Grupo_fornecedor Grupo do fornecedor Varchar2(10) 
Descri-
cao_grupo_fornecedor 

Descrição do grupo do fornecedor Varchar2(50) 

 

h. Banco - Dimensão que contém as informações bancárias – Quadro 

4.9; 

Quadro 4.9 – Estrutura da tabela Banco 

Atributo Descrição Tipo 
Key_banco Chave substituta utilizada como chave primária 

(Seq_banco.nextval) 
Number(6) 

Id_banco Identificador do banco Varchar2(30) 
Descricao_banco Descrição do identificador do banco Varchar2(50) 
Cod_banco Código do banco FEBRABAN Varchar2(10) 
Agencia_banco Agencia do banco Varchar2(10) 
Conta_banco Conta corrente Varchar2(15) 

 

i. Projeto - Dimensão que contém as informações descritivas dos 

projetos – Quadro 4.10; 

Quadro 4.10 – Estrutura da tabela Projeto 

Atributo Descrição Tipo 
Key_projeto Chave substituta utilizada como chave primária 

(Seq_projeto.nextval) 
Number(6) 

Id_projeto Identificador do projeto Varchar2(20) 
Descricao_projeto Descrição do projeto Varchar2(50) 
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j. Centro_custo - Dimensão para visualização por centro de custo – 

Quadro 4.11;  

 

Quadro 4.11 – Estrutura da tabela Centro_custo 

Atributo Descrição Tipo 
Key_centro_custo Chave substituta utilizada como chave primária 

(Seq_centro_custo.nextval) 
Number(6) 

Id_centro_custo Identificador do centro_custo Varchar2(15) 
Descricao_centro_custo Descrição do centro_custo Varchar2(100) 

 

k. OS5 - Dimensão para visualização por OS5 – Quadro 4.12; 

Quadro 4.12 – Estrutura da tabela OS5 

Atributo Descrição Tipo 
Key_os5 Chave substituta utilizada como chave primária 

(Seq_os5.nextval) 
Number(6) 

Id_os5 Identificador da OS5 Varchar2(15) 
Descricao_os5 Descrição da OS5 Varchar2(100) 

 

l. Contrato - Dimensão para visualização por Contrato – Quadro 

4.13; 

Quadro 4.13 – Estrutura da tabela de Contrato 

Atributo Descrição Tipo 
Key_contrato Chave substituta utilizada como chave primária 

(Seq_contrato.nextval) 
Number(6) 

Id_contrato Identificador do Contrato Varchar2(15) 
Descricao_contrato Descrição do Contrato Varchar2(100) 

 

m. Conta_contabil - Dimensão para visualização por Conta Contábil 

– Quadro 4.14; 

Quadro 4.14 – Estrutura da tabela Conta Contabil 

Atributo Descrição Tipo 
Key_conta_contabil Chave substituta utilizada como chave primária 

(Seq_conta_contabil.nextval) 
Number(6) 

Id_conta_contabil Identificador da Conta contábil Varchar2(15) 
Descricao_conta_contabil Descrição da Conta contábil Varchar2(100) 
Id_Grupo_conta Identificação do Grupo da Conta contábil Varchar2(15) 
Id_tipo_conta Identificador do tipo da Conta contábil Varchar2(15) 
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n. Conta_financeira - Dimensão para visualização por Conta Finan-

ceira – Quadro 4.15; 

Quadro 4.15 – Estrutura da tabela Conta Financeira 

Atributo Descrição Tipo 
Key_conta_financeira Chave substituta utilizada como chave primária 

(Seq_conta_financeira.nextval) 
Number(6) 

Cod_conta Código da Conta financeira Varchar2(15) 
Id_conta_financeira Identificador da Conta financeira Varchar2(15) 
Descricao_conta_financeira Descrição da Conta financeira Varchar2(100) 
Id_Fluxo1 Identificação do fluxo1 Varchar2(15) 
Fluxo1 Descrição do Fluxo1 Varchar2(100) 
Id_Fluxo2 Identificação do fluxo2 Varchar2(15) 
Fluxo2 Descrição do Fluxo2 Varchar2(100) 
Id_Fluxo3 Identificação do fluxo3 Varchar2(15) 
Fluxo3 Descrição do Fluxo3 Varchar2(100) 
Id_Fluxo4 Identificação do fluxo4 Varchar2(15) 
Fluxo4 Descrição do Fluxo4 Varchar2(100) 
Financiamento Se é ou não financiável Varchar2(50) 

 

8. Definição das tabelas de fatos: 

a. Movimentação_financeira – contém as movimentações financei-

ras de entrada e saída de recurso financeiro por dia – Quadro 4.16; 

e 

Quadro 4.16 – Estrutura da Tabela movimentacao_financeira 

Atributo Descrição Tipo 
Key_movfin Chave substituta utilizada como chave primária (sequência = 

seq_mov_financeira) 
Number(6) 

Key_data_movimento Chave estrangeira para a tabela de data Number(6) 
Key_titulo Chave estrangeira para a tabela de titulo Number(6) 
Key_banco Chave estrangeira para a tabela de banco Number(6) 
Key_conta_financeira Chave estrangeira para a tabela de conta_financeira Number(6) 
Id_lancamento_pgto Contem a identificação do pagamento Number(6) 
Valor_titulo Valor do título  Number(6) 
Fator_conversao Taxa de conversão da moeda estrangeira para o real Number(4) 
Historico_pagamento Descrição do pagamento Varchar2(100) 
Forma_pagamento Descrição da forma de pagamento Varchar2(50) 
Valor_real Valor do pagamento em real Number(10) 
Valor_dif Diferença do valor real para o valor do titulo Number(10) 

 

b. Titulo – contém as informações dos títulos – Quadro 4.17; 
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Quadro 4.17 – Estrutura da Tabela de Titulo 

Atributo Descrição Tipo 
key_titulo Chave substituta utilizada como chave primária (sequência = 

seq_titulo) 
number 

key_fornecedor Chave estrangeira para a tabela de fornecedor number 
key_data_titulo Chave estrangeira para a tabela de data number 
key_data_vencimento Chave estrangeira para a tabela de data number 
key_projeto Chave estrangeira para a tabela de projeto number 
key_centro_custo Chave estrangeira para a tabela de centro_custo number 
key_conta_contabil Chave estrangeira para a tabela de conta_contabil number 
key_contrato Chave estrangeira para a tabela de contrato number 
key_os5 Chave estrangeira para a tabela de OS5 number 
key_po Chave estrangeira para a tabela de pedido_compra (não imple-

mentada neste estudo) 
number 

id_titulo Identificação do titulo varchar2(20) 
id_serie Identificação da serie do titulo varchar2(10) 
parcela_titulo Numero da parcela do titulo Number 
valor_parcela Valor da parcela Number 
valor_titulo Valor do titulo Number 
valor_ir Valor do imposto de renda Number 
valor_ipi Valor do IPI Number 
valor_icms Valor do ICMS Number 
valor_iss Valor do ISS Number 
valor_inss Valor do INSS Number 
valor_pis Valor do PIS Number 
valor_cofins Valor do COFINS Number 
valor_csll Valor do CSLL Number 
valor_total_pcc Valor total da retenção de PIS, COFINS e CSLL Number 
moeda_titulo Moeda do titulo varchar2(3) 
Situacao Situação (se pago ou não) varchar2(30) 
descrição_titulo Descrição do titulo varchar2(150) 

 

9. Criação das tabelas particionadas - as partições permitem o gerenciamento 

eficiente de grandes tabelas e índices, dividindo-as em partes menores, 

mais gerenciáveis. As partições promovem melhor desempenho nas con-

sultas, carga de dados e permite que dados antigos possam ser removidos 

facilmente e novos dados carregados e indexados sem afetar os demais re-

gistros das tabelas de fatos. No Quadro 4.18 um exemplo do script de cria-

ção de uma tabela particionada por data; 



 85 

Quadro 4.18 – Script de criação da tabela movimentacao_financeira particionada por data 

CREATE TABLE MOVIMENTACAO_FINANCEIRA 
( 
KEY_MOVFIN    NUMBER NOT NULL, 
KEY_DATA_MOVIMENTO  NUMBER NOT NULL, 
KEY_TITULO   NUMBER, 
KEY_BANCO   NUMBER, 
KEY_CONTA_FINANCEIRA  NUMBER, 
ID_LANCAMENTO_PAGTO NUMBER, 
VALOR_TITULO  NUMBER, 
FATOR_CONVERSAO  NUMBER, 
HISTORICO_PAGAMENTO     VARCHAR2(100), 
FORMA_PAGAMENTO  VARCHAR2(50), 
VALOR_REAL   NUMBER, 
VALOR_DIF   NUMBER 
) 
PARTITION BY RANGE (KEY_DATA_MOVIMENTO)  
 (PARTITION MOV_FINANCEIRA_DEZ2008  
     VALUES LESS THAN (732) 
     TABLESPACE PAGAMENTOS_DEZ_2008_DATA COMPRESS, 
  PARTITION MOV_FINANCEIRA_JAN2009  
     VALUES LESS THAN (763) 
     TABLESPACE PAGAMENTOS_JAN_2009_DATA COMPRESS) 
  STORAGE 
  ( 
    INITIAL 64K     MINEXTENTS 1 
    MAXEXTENTS UNLIMITED ); 

 

10. Carga dos dados nas tabelas de dimensões. No Quadro 4.19, o script de 

criação da sequência usada como chave substituta e no Quadro 4.20, o s-

cript de carga dos dados da tabela Data. As demais cargas nas tabelas de 

dimensões foram feitas através de scripts gerados, a partir de arquivos tex-

to delimitados por ponto-e-vírgula; 

Quadro 4.19  - Script de criação da sequência de Data 

CREATE SEQUENCE SEQ_DATA 
MINVALUE 1 
MAXVALUE 999999999999999999999999999 
START WITH 1 
INCREMENT BY 1 
CACHE 20 
ORDER; 
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Quadro 4.20 – Script de carga dos dados da tabela Data 

CREATE OR REPLACE PROCEDURE CARGA_DATA (P_DT_INICIAL IN DATE, P_DT_FINAL IN 
DATE) 
IS 
 
V_DATA DATE:= TRUNC(P_DT_INICIAL); 
V_KEY_DATA NUMBER; 
 
BEGIN 
 
WHILE V_DATA < TRUNC(P_DT_FINAL) 
LOOP 
SELECT SEQ_DATA.NEXTVAL 
INTO V_KEY_DATA 
FROM DUAL; 
 
INSERT INTO DATA 
VALUES 
(V_KEY_DATA,  
V_DATA, 
TO_CHAR(V_DATA,'DL'), 
TO_CHAR(V_DATA,'DS'), 
TO_CHAR(V_DATA,'DAY'), 
TO_CHAR(V_DATA,'DY'), 
TO_CHAR(V_DATA,'D'), 
TO_CHAR(V_DATA,'DD'), 
TO_CHAR(V_DATA,'DDD'), 
TO_CHAR(V_DATA,'YYYY'), 
TO_CHAR(V_DATA,'YYYY-MM'), 
TO_CHAR(V_DATA,'MM'), 
TO_CHAR(V_DATA,'MONTH'), 
TO_CHAR(V_DATA,'MON'), 
TO_CHAR(V_DATA,'MON') || '-' || TO_NUMBER(TRUNC(TO_CHAR(V_DATA, 'DD')/16)+1)|| 'QUINZ', 
TO_CHAR(V_DATA,'YYYY') || '-Q' || TO_NUMBER(ROUND((TO_CHAR(V_DATA, 'MM')/3)+0.4)), 
TO_CHAR(V_DATA,'YYYY') || '-S' || TO_NUMBER(TRUNC((TO_CHAR(V_DATA, 'MM')/7))+1), 
TO_NUMBER(TO_CHAR(V_DATA, 'YYWW')), 
TO_CHAR(V_DATA, 'WW'), 
TO_CHAR(V_DATA, 'W'), 
NULL, 
NULL, 
DECODE(TO_CHAR(V_DATA,'D'), 1, 'FIM DE SEMANA', 7, 'FIM DE SEMANA', 'DIA DE SEMANA'), 
DECODE (TO_CHAR(LAST_DAY(V_DATA),'DD'), TO_CHAR(V_DATA,'DD'),'ÚLTIMO DIA DO MÊS', 
'NÃO É ÚLTIMO DIA DO MÊS') 
); 
V_DATA := V_DATA + 1; 
 
END LOOP; 
END; 
 

 
11. Identificação das fontes de dados externas e carga na área temporária de 

dados (Staging area), neste caso, um SGBD relacional a partir de arquivos 

texto delimitados por ponto-e-vírgula. O Quadro 4.21 apresenta um exem-
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plo de criação da tabela temporária e no Quadro 4.22, um exemplo do s-

cript de inserção dos dados nesta tabela; 

Quadro 4.21 – Script de criação de tabela temporária 

CREATE TABLE PAGAMENTOSJAN09_TMP 
(  MES_PAGTO                    VARCHAR2(100), 
  DTLANCTO                      VARCHAR2(100), 
  DTTITULO                        VARCHAR2(100), 
  DTVENC                            VARCHAR2(100), 
  DTPAGTO                         VARCHAR2(100), 
  GRPFORNEC                    VARCHAR2(100), 
  IDFORNEC                        VARCHAR2(100), 
  FORNECEDOR                  VARCHAR2(100), 
  NNOTAFISCAL               VARCHAR2(100), 
  PROJETO                          VARCHAR2(100), 
  CONTACONTABIL         VARCHAR2(100), 
  DESCRCONTA                 VARCHAR2(100), 
  CENTROCUSTO               VARCHAR2(100), 
  DESCCENTRCUSTO        VARCHAR2(100), 
  HISTORICOPAGAMENTO   VARCHAR2(100), 
  OS5                                   VARCHAR2(100), 
  DESCOS5                          VARCHAR2(100), 
  CONTRATO                     VARCHAR2(100), 
  DESCCONTRATO           VARCHAR2(100), 
  TIPODEPGTO                  VARCHAR2(100), 
  VLBRUTO                        VARCHAR2(100), 
  VLIR                                 VARCHAR2(100), 
  VLIPI                                VARCHAR2(100), 
  VLICMS                           VARCHAR2(100), 
  VLISS                               VARCHAR2(100), 
  VLINSS                           VARCHAR2(100), 
  VLLIQ                             VARCHAR2(100), 
  PIS                                   VARCHAR2(100), 
  COFINS                           VARCHAR2(100), 
  CSLL                              VARCHAR2(100), 
  TOTALRETENCAO     VARCHAR2(100), 
  VLPAGO                      VARCHAR2(100), 
  VALOR                         VARCHAR2(100), 
  BANCO                          VARCHAR2(100), 
  AGENCIA                      VARCHAR2(100), 
  CONTACORRENTE      VARCHAR2(100), 
  CONCILIACAO              VARCHAR2(100), 
  CODIMPLANTACAO     VARCHAR2(100), 
  DESCNF                           VARCHAR2(100), 
  CODIMPL_FLUXO          VARCHAR2(100), 
  CONTAFINANCEIRA      VARCHAR2(100), 
  FLUXOCAIXA1                VARCHAR2(100), 
  FLUXOCAIXA2                VARCHAR2(100), 
  FLUXOCAIXA3                VARCHAR2(100), 
  FLUXOCAIXA4                VARCHAR2(100), 
  FINANCIAMENTO           VARCHAR2(100)) 
TABLESPACE PAGAMENTOS_JAN_2009_DATA 
  STORAGE 
  ( INITIAL 64K 
    MINEXTENTS 1 
    MAXEXTENTS UNLIMITED  ); 
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Quadro 4.22 – Exemplo de inserção de dados na tabela temporária 

INSERT INTO EASDW.PAGAMENTOSJAN09_TMP (MES_PAGTO, DTLANCTO, DTTITULO, DT-
VENC, DTPAGTO, GRPFORNEC, IDFORNEC, FORNECEDOR, NNOTAFISCAL, PROJETO, CONTA-
CONTABIL, DESCRCONTA, CENTROCUSTO, DESCCENTRCUSTO, HISTORICOPAGAMENTO, OS5, 
DESCOS5, CONTRATO, DESCCONTRATO, TIPODEPGTO, VLBRUTO, VLIR, VLIPI, VLICMS, VLISS, 
VLINSS, VLLIQ, PIS, COFINS, CSLL, TOTALRETENCAO, VLPAGO, VALOR, BANCO, AGENCIA, 
CONTACORRENTE, CONCILIACAO, CODIMPL_FLUXO, DESCNF, CONTAFINANCEIRA, FLUXO-
CAIXA1, FLUXOCAIXA2, FLUXOCAIXA3, FLUXOCAIXA4, FINANCIAMENTO) 
VALUES ('JAN/2009', TO_DATE('07/01/2009', 'DD/MM/YYYY'), TO_DATE('07/01/2009', 
'DD/MM/YYYY'), TO_DATE('07/01/2009', 'DD/MM/YYYY'), TO_DATE('07/01/2009', 'DD/MM/YYYY'), '', 
'', 'BANCO DO BRASIL', '', '', SUBSTR('',1,100), '', '', '', SUBSTR(RTRIM('TAR EXTRATO MEIO 
MAGN'),1,100), '', '', '', '', '', '', ' -   ', ' -   ', ' -   ', ' -   ', ' -   ', '', ' -   ', ' -   ', ' -   ', ' -   ', '', ' (2,50)', 'BBRAS_MOV01', 
'3439-8', '5316-3', '', '', '', '3235', '(-) CUSTOS INDIRETOS', 'CUSTOS INDIRETOS - P-55', 'DESPESAS GE-
RAIS', 'ALUGUÉIS / CONDOMÍNIOS (EDIFICAÇÕES)', '0'); 
 
INSERT INTO EASDW.PAGAMENTOSJAN09_TMP (MES_PAGTO, DTLANCTO, DTTITULO, DT-
VENC, DTPAGTO, GRPFORNEC, IDFORNEC, FORNECEDOR, NNOTAFISCAL, PROJETO, CONTA-
CONTABIL, DESCRCONTA, CENTROCUSTO, DESCCENTRCUSTO, HISTORICOPAGAMENTO, OS5, 
DESCOS5, CONTRATO, DESCCONTRATO, TIPODEPGTO, VLBRUTO, VLIR, VLIPI, VLICMS, VLISS, 
VLINSS, VLLIQ, PIS, COFINS, CSLL, TOTALRETENCAO, VLPAGO, VALOR, BANCO, AGENCIA, 
CONTACORRENTE, CONCILIACAO, CODIMPL_FLUXO, DESCNF, CONTAFINANCEIRA, FLUXO-
CAIXA1, FLUXOCAIXA2, FLUXOCAIXA3, FLUXOCAIXA4, FINANCIAMENTO) 
VALUES ('JAN/2009', TO_DATE('08/01/2009', 'DD/MM/YYYY'), TO_DATE('08/01/2009', 
'DD/MM/YYYY'), TO_DATE('08/01/2009', 'DD/MM/YYYY'), TO_DATE('08/01/2009', 'DD/MM/YYYY'), '', 
'', 'BANCO DO BRASIL', '', '', SUBSTR('',1,100), '', '', '', SUBSTR(RTRIM('TAR EXTRATO MEIO 
MAGN'),1,100), '', '', '', '', '', '', ' -   ', ' -   ', ' -   ', ' -   ', ' -   ', '', ' -   ', ' -   ', ' -   ', ' -   ', '', ' (2,50)', 'BBRAS_MOV01', 
'3439-8', '5316-3', '', '', '', '3235', '(-) CUSTOS INDIRETOS', 'CUSTOS INDIRETOS - P-55', 'DESPESAS GE-
RAIS', 'ALUGUÉIS / CONDOMÍNIOS (EDIFICAÇÕES)', '0'); 

 
12. Integração dos dados das diversas fontes, verificação da consistência dos 

dados, remoção dos registros duplicados, validação dos relacionamentos, 

adição dos identificadores únicos e transformação em uma representação 

comum (padrão de nome, tipo de dado, formato e valor). Esta etapa, des-

crita no processo de ETL (ver Seção 2.1.6.1 e 2.1.6.3), foi responsável pela 

maior parte do tempo de implementação do protótipo, inclusive porque 

não havia documentação dos dados nas planilhas e nem no ERP. A detec-

ção dos dados inválidos e ausentes das fontes de dados subsidiou revisões 

de processos e focos de gargalo do processo. O Quadro 4.23 apresenta vá-

rios exemplos de verificação e correção dos dados efetuados na área tem-

porária; 
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Quadro 4.23 – Exemplos de verificação de consistência e correção de dados 

-- RESUMO DA VERIFICAÇÃO DOS DADOS 
-- DADOS INVÁLIDOS 
-- RELACIONAMENTOS INEXISTENTES 
-- DUPLICIDADE DE INFORMAÇÃO 
-- AMBIGUIDADE DE INFORMAÇÃO  
-- DADOS NULOS 
-- DATA DE MOVIMENTAÇÃO MAIOR QUE A DATA ATUAL 
-- FALTA DE PADRONIZAÇÃO DOS DADOS 
 
-- CORREÇÃO DE FALTA DE RELACIONAMENTO 
INSERT INTO FORNECEDOR (KEY_FORNECEDOR, ID_FORNECEDOR, NOME_FORNECEDOR)  
VALUES (SEQ_FORNECEDOR.NEXTVAL,'SEM FORNECEDOR','FORNECEDOR NAO INFORMADO 
NO LANCAMENTO/MOVIMENTACAO DIRETA DO CAIXA'); 
 
-- CORREÇÃO DE DADOS INVÁLIDOS 
 
UPDATE PAGAMENTOSJAN09_TMP P SET P.PROJETO='10001' WHERE P.PROJETO='EAS-C-001  
SUEZMAX'; 
 
UPDATE CONTA_FINANCEIRA I 
SET I.COD_CONTA=REPLACE(I.COD_CONTA,'*',''), 
I.ID_CONTA_FINANCEIRA=REPLACE(I.ID_CONTA_FINANCEIRA,'*',''), 
I.ID_FLUXO1=REPLACE(I.ID_FLUXO1,'*',''), 
I.ID_FLUXO2=REPLACE(I.ID_FLUXO2,'*',''), 
I.ID_FLUXO3=REPLACE(I.ID_FLUXO3,'*',''), 
I.ID_FLUXO4=REPLACE(I.ID_FLUXO4,'*','') 
WHERE I.COD_CONTA LIKE '%*%'; 
 
-- REMOÇÃO DE REGISTROS INVÁLIDOS 
 
DELETE PAGAMENTOSJAN09_TMP T WHERE T.PROJETO IS NULL AND FORNECEDOR IS NULL 
AND DTPAGTO IS NULL;  
 
-- PADRONIZAÇÃO DE FORMATO DE DADOS  
UPDATE PAGAMENTOSJAN09_TMP P 
SET P.DTLANCTO = TO_CHAR(TO_DATE(P.DTLANCTO,'DD/MM/YY'),'DD/MM/YYYY'), 
P.DTTITULO = TO_CHAR(TO_DATE(P.DTTITULO,'DD/MM/YY'),'DD/MM/YYYY'), 
P.DTVENC = TO_CHAR(TO_DATE(P.DTVENC,'DD/MM/YY'),'DD/MM/YYYY'), 
P.DTPAGTO = TO_CHAR(TO_DATE(P.DTPAGTO,'DD/MM/YY'),'DD/MM/YYYY'); 

 

13. Carga dos dados nas tabelas de fatos. O Quadro 4.24 apresenta um exem-

plo do script utilizado na carga dos dados da tabela de fatos;  
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Quadro 4.24 – Exemplo de script de carga de dados da tabela de fatos 

DECLARE 
  V_FORNECEDOR       NUMBER; 
  V_PROJETO          NUMBER; 
  V_CENTRO_CUSTO     NUMBER; 
  V_CONTRATO         NUMBER; 
  V_OS5              NUMBER; 
... 
BEGIN 
  FOR P IN (SELECT * FROM PAGAMENTOS_TMP P WHERE P.ID IN (SELECT N.ID FROM PAGAMEN-
TOS_NAO_CARREGADOS N WHERE N.MOTIVO<>'OK')) LOOP 
    V_ERRO := 0; 
    BEGIN 
      SELECT T.ID_FORNEC, 
             T.FORMA_PAG, 
             T.TIPO_DOC, 
             T.STATUS, 
             T.PARCELA, 
   ... 
     INTO V_ID_FORNECEDOR, 
             V_FORMA_PAG, 
             V_TIPO_DOC, 
             V_STATUS, 
             V_PARCELA, 
   ... 
        FROM TITULOS_PAGOS_DEZ_JAN_TMP T 
       WHERE T.TITULO = P.NNOTAFISCAL 
         AND TO_DATE(T.DT_LANCTO, 'DD-MON-YY') = 
             TO_DATE(P.DTLANCTO, 'DD/MM/YYYY') 
   … 
 EXCEPTION 
      WHEN NO_DATA_FOUND THEN 
             V_ID_FORNECEDOR:= NVL(P.IDFORNEC, 'SEM FORNECEDOR'); 
             V_FORMA_PAG:= 'NAO INFORMADO'; V_TIPO_DOC:='A DEFINIR'; 
   ... 
      WHEN OTHERS THEN 
      V_ID_FORNECEDOR:= NVL(P.IDFORNEC, 'SEM FORNECEDOR');  
      V_FORMA_PAG:= 'NAO INFORMADO';  V_TIPO_DOC:='A DEFINIR'; 
… 
 END; 
    BEGIN  
      SELECT KEY_FORNECEDOR  INTO V_FORNECEDOR  FROM FORNECEDOR F 
       WHERE F.ID_FORNECEDOR = V_ID_FORNECEDOR OR F.ID_FORNECEDOR = LPAD(V_ID_FORNECEDOR,9,'0') OR 
F.ID_FORNECEDOR = LPAD(V_ID_FORNECEDOR,10,'0'); 
    EXCEPTION  WHEN OTHERS THEN  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERRO NO FORNECEDOR: ' || P.IDFORNEC); 
    END; 
…   
    IF V_ERRO = 0 THEN 
      SELECT SEQ_TITULO.NEXTVAL INTO V_TITULO FROM DUAL; 
      BEGIN 
        INSERT INTO /*+APPEND */  TITULO  VALUES 
          (V_TITULO,  V_FORNECEDOR, 
           (TO_DATE(P.DTTITULO, 'DD/MM/YYYY') -  TO_DATE('31/12/2006', 'DD/MM/YYYY')),  ..); 
      EXCEPTION 
        WHEN OTHERS THEN  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('TIT: ' || P.NNOTAFISCAL || ' DTPAGTO: ' || P.DTPAGTO); 
  …); 
          V_ERRO := 1; 
      END;  
      IF V_ERRO = 0 THEN 
        BEGIN 
          INSERT INTO /*+APPEND */  MOVIMENTACAO_FINANCEIRA 
          VALUES    (SEQ_MOV_FINANCEIRA.NEXTVAL, (TO_DATE(P.DTPAGTO, 'DD/MM/YYYY') - TO_DATE('31/12/2006', 
'DD/MM/YYYY')),  V_TITULO,   ...); 
        EXCEPTION 
          WHEN OTHERS THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERRO NA MOV_FINANCEIRA: ' ||  P.NNOTAFISCAL || ' DATA DE 
PAGAMENTO: ' ||  P.DTPAGTO); 
        END; 
        UPDATE PAGAMENTOS_NAO_CARREGADOS SET MOTIVO='OK' WHERE ID=P.ID; 
      END IF; 
    END IF;   
  END LOOP; 
END; 



 91 

 
14. Criação das hierarquias nas tabelas de dimensões – As hierarquias, tam-

bém chamadas de dimensões dentro das tabelas de dimensões, são relacio-

namentos lógicos que permitem dar a idéia de hierarquias, possibilitando a 

visualização do nível mais alto de granularidade até o mais baixo e vice-

versa. Esta estruturação permite que ferramentas OLAP possam executar 

operações de Drill Across, Drill down e Drill Up. Cada coluna presente na 

hierarquia é chamada de nível.  

a.  Hierarquia de localidade criada na tabela Fornecedor -  Figura 

4.12 e no Quadro 4.25, o script de criação desta hierarquia no Ora-

cle Database Server 10g: 

 

Figura 4.12 – Hierarquia de Localidade 

 

 

Quadro 4.25 – Script de criação da hierarquia Localidade 

CREATE DIMENSION EASDW.LOCALIDADE_DIM 
    LEVEL CIDADE IS EASDW.FORNECEDOR.CIDADE_FORNECEDOR  
    LEVEL ESTADO IS EASDW.FORNECEDOR.ESTADO_FORNECEDOR  
    LEVEL PAIS IS EASDW.FORNECEDOR.PAIS_FORNECEDOR  
    LEVEL CEP IS EASDW.FORNECEDOR.ZIP_CODE_FORNECEDOR  
    HIERARCHY LOC_ROLLUP (  
             CEP CHILD OF  
             CIDADE CHILD OF  
             ESTADO CHILD OF  
             PAIS 
    ) 
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a. Hierarquia de tempo com mais de uma hierarquia criada na tabela Data – Figu-

ra 4.13 e no Quadro 4.26 o script de criação desta hierarquia no Oracle Databa-

se Server 10g: 

Ano

Trimestre

Mês

Semestre

Dia

Semana

 
 

Figura 4.13 – Múltipla hierarquia de Tempo 

Quadro 4.26 - Script de criação da hierarquia Tempo com mais de uma hierarquia 

CREATE  DIMENSION EASDW.TEMPO_DIM 
    LEVEL ANO IS EASDW.DATA.ANO  
    LEVEL DIA IS EASDW.DATA.KEY_DATA  
    LEVEL MES IS EASDW.DATA.ANO_MES  
    LEVEL SEMANA IS EASDW.DATA.SEMANA  
    LEVEL SEMESTRE IS EASDW.DATA.SEMESTRE  
    LEVEL TRIMESTRE IS EASDW.DATA.TRIMESTRE  
  
    HIERARCHY CALENDAR_ROLLUP (  
             DIA CHILD OF  
             MES CHILD OF  
             TRIMESTRE CHILD OF  
             SEMESTRE CHILD OF  
             ANO 
    ) 
    HIERARCHY SEMANA_ROLLUP (  
             DIA CHILD OF  
             SEMANA CHILD OF  
             ANO 
    ) 
     ATTRIBUTE DIA LEVEL DIA DETERMINES EASDW.DATA.DATA_EXTENSO 
    ATTRIBUTE DIA LEVEL DIA DETERMINES EASDW.DATA.DATA_PADRAO 
    ATTRIBUTE DIA LEVEL DIA DETERMINES EASDW.DATA.DIA_MES_ANO 

 

b. Hierarquia de conta financeira - Refere-se a agrupamentos para especificar o 

caixa gerado pelas operações, pelas atividades de financiamento e pelo caixa 
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gerado ou usado nos investimentos. Na implementação foram utilizados nomes 

genéricos representados pela Figura 4.14 e script de criação no Quadro 4.27: 

Fluxo1

Fluxo3

Fluxo4

Fluxo2

Conta

 

Figura 4.14 – Hierarquia da conta financeira 

Quadro 4.27 – Script de criação da hierarquia da Conta Financeira 

CREATE DIMENSION EASDW.CONTA_FINANCEIRA_DIM 
    LEVEL CONTA IS EASDW.CONTA_FINANCEIRA.KEY_CONTA_FINANCEIRA  
    LEVEL FLUXO1 IS EASDW.CONTA_FINANCEIRA.ID_FLUXO1  
    LEVEL FLUXO2 IS EASDW.CONTA_FINANCEIRA.ID_FLUXO2  
    LEVEL FLUXO3 IS EASDW.CONTA_FINANCEIRA.ID_FLUXO3  
    LEVEL FLUXO4 IS EASDW.CONTA_FINANCEIRA.ID_FLUXO4  
  
    HIERARCHY CONTA_ROLLUP (  
             CONTA CHILD OF  
             FLUXO4 CHILD OF  
             FLUXO3 CHILD OF  
             FLUXO2 CHILD OF  
             FLUXO1    )  
    ATTRIBUTE CONTA LEVEL CONTA DETERMINES 
                            EASDW.CONTA_FINANCEIRA.DESCRICAO_CONTA_FINANCEIRA 
    ATTRIBUTE FLUXO1 LEVEL FLUXO1 DETERMINES EASDW.CONTA_FINANCEIRA.FLUXO1 
    ATTRIBUTE FLUXO2 LEVEL FLUXO2 DETERMINES EASDW.CONTA_FINANCEIRA.FLUXO2 
    ATTRIBUTE FLUXO3 LEVEL FLUXO3 DETERMINES EASDW.CONTA_FINANCEIRA.FLUXO3 
    ATTRIBUTE FLUXO4 LEVEL FLUXO4 DETERMINES EASDW.CONTA_FINANCEIRA.FLUXO4 

 

15. Validação das hierarquias criadas. O Quadro 4.28 apresenta o script utili-

zado para validação das hierarquias criadas; 
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Quadro 4.28 – Script de validação das hierarquias 

VARIABLE STMT_ID VARCHAR2(30); 
 
EXECUTE :STMT_ID := 'LOCAL_DIM_VAL'; 
EXECUTE DBMS_DIMENSION.VALIDATE_DIMENSION ('LOCALIDADE_DIM', FALSE, TRUE, 
:STMT_ID); 
 
SELECT DISTINCT OWNER,TABLE_NAME,DIMENSION_NAME,RELATIONSHIP 
FROM DIMENSION_EXCEPTIONS WHERE STATEMENT_ID = :STMT_ID; 
 
SELECT ID_FORNECEDOR, PAIS_FORNECEDOR, ESTADO_FORNECEDOR, CIDA-
DE_FORNECEDOR, ZIP_CODE_FORNECEDOR FROM FORNECEDOR 
WHERE ROWID IN (SELECT BAD_ROWID FROM DIMENSION_EXCEPTIONS  

                WHERE STATEMENT_ID = :STMT_ID); 

 
16. Criação de restrições (PK, FK, UK, CK) - As restrições são usadas para 

garantir que as informações na base de dados estejam de acordo com as 

regras de negócio, prevenindo a entrada de dados inválidos. As regras de 

negócio são especificadas através de condições de verificação e relacio-

namentos entre tabelas. As restrições chamadas de chaves primárias (PK) 

são utilizadas para identificar unicamente um registro, não podendo conter 

valor nulo. As chaves primárias utilizadas neste estudo de caso são chaves 

substitutas em detrimento às chaves naturais. As chaves substitutas (cha-

ves numéricas ou chaves sem significado ou chaves não naturais ou chaves 

artificiais são simples números iniciando de 1 até o mais alto número, in-

crementado sequencialmente) garantem independência das chaves naturais 

dos sistemas transacionais, ou seja, mesmo que seja alterado o número de 

identificação do fornecedor, o DW permanecerá com o histórico das tran-

sações para este fornecedor. Além do mais, a junção das tabelas de dimen-

são e fatos é baseada em chaves substitutas (numéricas) e não em chaves 

naturais, pois estas têm tipos e formatações próprias para cada um dos sis-

temas transacionais. As restrições chamadas de chaves únicas (UK) identi-

ficam unicamente um registro, mas pode conter valor nulo. As chaves es-

trangeiras (FK) são restrições de integridade que garante que estes valores 

existem como PK ou UK na tabela referenciada. As restrições de verifica-

ção (CK) restringem a inserção ou atualização do registro através de con-

dições. O Quadro 4.29 mostra um exemplo da criação das restrições; 
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Quadro 4.29 – Exemplo de criação de restrições de chave estrangeira na tabela de movimentacao_financeira 

ALTER TABLE MOVIMENTACAO_FINANCEIRA ADD   
CONSTRAINT "FK_KEY_DATA_MOVIMENTO_MOV” FOREIGN KEY 
("KEY_DATA_MOVIMENTO") REFERENCES DATA (KEY_DATA); 
 
ALTER TABLE MOVIMENTACAO_FINANCEIRA ADD  
CONSTRAINT "FK_KEY_TITULO_MOV" FOREIGN KEY 
("KEY_TITULO") REFERENCES TITULO (KEY_TITULO); 
 
ALTER TABLE MOVIMENTACAO_FINANCEIRA ADD  
CONSTRAINT "FK_KEY_BANCO_MOV" FOREIGN KEY 
("KEY_BANCO") REFERENCES BANCO (KEY_BANCO); 
 
ALTER TABLE MOVIMENTACAO_FINANCEIRA ADD  
CONSTRAINT "FK_KEY_CONTA_FINANCEIRA_MOV" FOREIGN KEY 
("KEY_CONTA_FINANCEIRA") REFERENCES CONTA_FINANCEIRA (KEY_CONTA_FINANCEIRA); 
 
ALTER TABLE MOVIMENTACAO_FINANCEIRA ADD  
CONSTRAINT "FK_KEY_CONTA_FINANCEIRA_MOV" FOREIGN KEY 
("KEY_CONTA_FINANCEIRA") REFERENCES CONTA_FINANCEIRA (KEY_CONTA_FINANCEIRA); 
 

 

17. Criação de índices. O Quadro 4.30 apresenta a criação de dois tipos de ín-

dices particionados localmente: o bitmap e o de junção do tipo bitmap;  

Quadro 4.30 – Exemplo de criação de índices bitmap 

-- ÍNDICE BITMAP 
 
CREATE BITMAP INDEX FORNECEDOR_TIT_IDX ON TITULO(KEY_FORNECEDOR) 
LOCAL ( 
PARTITION TIT_FORNECEDOR_DEZ2008 TABLESPACE PAGAMENTOS_DEZ_2008_IDX, 
PARTITION TIT_FORNECEDOR_JAN2009 TABLESPACE PAGAMENTOS_JAN_2009_IDX); 

 
-- ÍNDICE BITMAP DE JUNÇÃO 
 
CREATE BITMAP INDEX MOV_BANCO_IDX 
ON MOVIMENTACAO_FINANCEIRA(B.ID_BANCO) 
FROM MOVIMENTACAO_FINANCEIRA M, BANCO B 
WHERE M.KEY_BANCO = B.KEY_BANCO 
LOCAL PCTFREE 5 TABLESPACE DIMENSOES_IDX STORAGE (INITIAL 16K NEXT 16K 
PCTINCREASE 0) 
NOLOGGING COMPUTE STATISTICS; 
 

 

18. Criação das visões em tabelas físicas chamadas de materialized view. O 

Quadro 4.31 apresenta um exemplo de uma das materialized view criada 

para sumarizar os valores por data e conta financeira. O Quadro 4.32 apre-

senta um exemplo do uso da função analítica de rank de fornecedores que 

tem o objetivo de responder sobre quais são os maiores ou menores forne-
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cedores, enquanto o Quadro 4.33, apresenta o uso da função ROLLUP, 

que é utilizada para totalização de valores através da hierarquia, e neste ca-

so é referente aos níveis de fluxo de caixa; 

Quadro 4.31 – Exemplo de criação de uma visão materializada (materialized view) 

CREATE OR REPLACE MATERIALIZED VIEW MOVIMENTACAO_FINANCEIRA_MV 
PCTFREE 0 TABLESPACE SUMARIO_DATA 
STORAGE (INITIAL 64K 
NEXT 64K PCTINCREASE 0)  
BUILD IMMEDIATE  REFRESH FORCE ON DEMAND  ENABLE QUERY REWRITE  
AS 
SELECT D.KEY_DATA, C.KEY_CONTA_FINANCEIRA, C.COD_CONTA, 
C.DESCRICAO_CONTA_FINANCEIRA, C.FLUXO1, C.FLUXO2, C.FLUXO3, C.FLUXO4, 
C.FINANCIAMENTO, M.VALOR_REAL 
FROM MOVIMENTACAO_FINANCEIRA M, DATA D, CONTA_FINANCEIRA C 
WHERE M.KEY_DATA_MOVIMENTO=D.KEY_DATA AND  
M.KEY_CONTA_FINANCEIRA = C.KEY_CONTA_FINANCEIRA; 

Quadro 4.32 -  Exemplo da utilização da função analítica RANK 

CREATE MATERIALIZED VIEW MAIORES_FORNECEDORES_MV 
PCTFREE 0 TABLESPACE SUMARIO_DATA 
STORAGE (INITIAL 64K 
NEXT 64K PCTINCREASE 0)  
BUILD IMMEDIATE  REFRESH FORCE  ON DEMAND  ENABLE QUERY REWRITE  
AS  
SELECT * FROM 
(SELECT D.ANO_MES, F.NOME_FORNECEDOR, - SUM (T.VALOR_TITULO) TOTAL, 
RANK() OVER (ORDER BY SUM(T.VALOR_TITULO)) AS RANK 
FROM FORNECEDOR F, TITULO T, MOVIMENTACAO_FINANCEIRA M, DATA D 
WHERE F.KEY_FORNECEDOR = T.KEY_FORNECEDOR AND NVL(F.GRUPO_FORNECEDOR,'0') <> 
'BANCO' AND 
M.KEY_TITULO = T.KEY_TITULO AND D.KEY_DATA = M.KEY_DATA_MOVIMENTO 
GROUP BY D.ANO_MES, F.NOME_FORNECEDOR) 

Quadro 4.33 – Exemplo da utilização da função analítica ROLLUP 

CREATE MATERIALIZED VIEW MOV_FLUXO_CAIXA_MV 
PCTFREE 0 TABLESPACE SUMARIO_DATA 
STORAGE (INITIAL 64K 
NEXT 64K PCTINCREASE 0)  
BUILD IMMEDIATE  
REFRESH FORCE  
ON DEMAND  
ENABLE QUERY REWRITE  
AS  
SELECT D.ANO_MES, C.FLUXO1, C.FLUXO2, C.FLUXO3, C.FLUXO4, 
SUM (M.VALOR_REAL) AS TOTAL_MOVIMENTACAO_MES, 
COUNT (M.VALOR_REAL) AS QTD_MOVIMENTO_MES 
FROM DATA D, CONTA_FINANCEIRA C, MOVIMENTACAO_FINANCEIRA M 
WHERE D.KEY_DATA = M.KEY_DATA_MOVIMENTO AND 
C.KEY_CONTA_FINANCEIRA = M.KEY_CONTA_FINANCEIRA 
GROUP BY ROLLUP (D.ANO_MES, C.FLUXO1, C.FLUXO2, C.FLUXO3, C.FLUXO4); 
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19. Validação da qualidade dos dados, reativação das restrições, reconstrução 

dos índices, atualização das estatísticas de otimização e criação ou atuali-

zação das visões materializadas para disponibilização para os usuários do 

DW. Esta atividade é feita após a carga inicial dos dados e sempre que 

houver novas cargas. O Quadro 4.34 mostra exemplos de atualização de 

estatísticas, das visões materializadas, da reativação das restrições e re-

construção de índices. A validação da qualidade dos dados é feita através 

de rotinas de verificação e comparativo de totais e somatórios, bem como, 

pelo analista do negócio; 

Quadro 4.34 – Exemplos de scripts da fase final de liberação para o usuário 

-- COLETA DE ESTATÍSTICAS 
 
BEGIN 
DBMS_STATS.GATHER_SCHEMA_STATS(OWNNAME => 'EASDW',CASCADE => TRUE); 
END; 
 
-- ATUALIZAÇÃO  DAS VISÕES MATERIALIZADAS 
VARIABLE FAILURES NUMBER; 
EXECUTE DBMS_MVIEW.REFRESH_ALL_MVIEWS(:FAILURES); 
 
-- REATIVAÇÃO DAS CONSTRAINTS 
ALTER TABLE MOVIMENTACAO_FINANCEIRA CONSTRAINT 
"FK_KEY_CONTA_FINANCEIRA_MOV" ENABLE; 
 
-- RECONSTRUÇÃO DE ÍNDICES PARTICIONADOS 
 

ALTER INDEX DATA_VENCIMENTO_TIT_IDX REBUILD PARTITION 
TIT_DATA_VENCIMENTO_DEZ2008; 

 
20. O procedimento para geração dos relatórios previsto neste estudo de caso, prevê 

um processo de retroalimentação de novos dados no caso da não existência de al-

gum dado e está de acordo com o processo evolutivo de implantação do DW em 

fases mencionado por Inmon (2005). O Quadro 4.35 mostra um exemplo de uma 

das saídas relacionadas ao fluxo de caixa com a dimensão conta financeira e tem-

po em evidência. Os valores foram omitidos e para efeito de simplificação, não 

foram apresentadas todas as quebras possíveis. 
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Quadro 4.35 – Exemplo de Fluxo de Caixa Realizado 

Fluxo de Caixa Realizado        ANO  

         2008  

         2008-S2  

         2008-Q4  

NIVEL1 NIVEL2 NIVEL3 NIVEL4  2008-12  

1.(+) ENTRADAS OPE-
RACIONAIS 

1.1.ENTRADAS OPE-
RACIONAIS - NAVIOS       

2.(-) CUSTOS OPERA-
CIONAIS 

2.1.CUSTOS OPERA-
CIONAIS - NAVIOS 2.1.1.PESSOAL DIRETO     

    

2.1.2.SERVIÇOS DE TER-
CEIROS - SUBCONTRA-
TAÇÃO     

    
2.1.3.MATERIAIS IMPOR-
TADOS 2.1.3.1.Aquisição   

3.(-) CUSTOS INDIRE-
TOS 

3.1.CUSTOS INDIRE-
TOS - NAVIOS 3.1.1.PESSOAL INDIRETO     

    
3.1.2.SERVIÇOS DE TER-
CEIROS     

    3.1.3.DESPESAS GERAIS     

4.(-) INVESTIMENTO  4.2.EQUIPAMENTOS       

5.(+/-) ESTRUTURA DE 
CAPITAIS         

6.(+) RECEITAS NÃO 
OPERACIONAIS         

7.(-) DESPESAS NÃO 
OPERACIONAIS         

8.(-) IMPOSTOS SOBRE 
O LUCRO (IR + CSLL)         

Total geral         

 

4.6.2 Processo de geração da informação  

No processo de geração da informação para a construção do DW e acompanhamento do fluxo de 

caixa realizado foi incluída a regra de negócio de classificação financeira de cada movimentação 

financeira a partir da visão da contabilidade, de projeto e centro de custo. Além do incremento da 

qualidade e velocidade na geração da informação para a gerência, a informação passou a ser anali-

sada e como conseqüência, uma melhor informação para a alta direção da organização.  
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Toda implementação de solução envolve mudanças. E as mudanças causam resistências das pes-

soas e da organização. Para esta implementação foi adotado um processo gradativo de mudança, 

com foco no comprometimento das pessoas e evolução das atividades diárias das pessoas envol-

vidas no processo. A solução tecnológica implantada e a visão sistêmica dos processos trouxeram 

ganhos significativos na qualidade da origem dos dados. As mudanças organizacionais significati-

vas decorrentes deste estudo e acordadas com os usuários foram: 

1. Informações de pagamentos de títulos seriam extraídas através do relatório de 

títulos pagos; 

2. Alteração nas parametrizações dos lançamentos e nas regras contábeis; 

3. Extração do ERP das informações de movimentação financeira e recebimento 

de clientes através de relatório desenvolvido para este fim; 

4. Pagamento de impostos rateado por centro de custo e projeto através da impor-

tação de lançamentos, sem a necessidade de digitação de cada um dos paga-

mentos;  

5. Mudança do processo de aprovação de despesas; 

6. Redução no número de requisitantes para minimizar erros de operação; e 

7. Mapeamento do plano contábil para o plano financeiro com o objetivo de au-

tomação da classificação dos lançamentos.  

 

 

4.6.3 Instalação do DW no ambiente de produção  

A instalação do DW no ambiente de produção é a atividade de migração do ambiente de desen-

volvimento para o ambiente de produção efetuada através da exportação do esquema do ambiente 

de desenvolvimento e importação dos dados e modelo para o ambiente de produção. 

A disponibilização para o usuário final foi feita através do uso do Excel 2007, conforme definido 

no projeto lógico, o que minimizou a necessidade de treinamento, uma vez que, para o usuário 

final, já é a ferramenta de trabalho do dia a dia. 
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5 CONCLUSÃO 

O objetivo desta dissertação foi apresentar um processo de tomada de decisão através da criação 

do DW, a partir da análise dos aspectos organizacionais, pessoais e tecnológicos, respeitando-se 

os critérios de utilidade da informação. 

Na análise dos processo de geração de informação para tomada de decisão em uma indús-

tria de grande porte recém-criada foram identificados problemas nestes processos relacionados 

aos critérios de utilidade da informação – qualidade, acessibilidade, apresentação e segurança da 

informação. Como mencionado no estudo, a implantação de um ERP não garante o suporte às 

informações úteis para a alta gerência, nem a flexibilidade e acessibilidade que estes usuários pre-

cisam para criar cenários, tendências e poder tomar a decisão baseada em informações confiáveis 

e consistentes.  

 A estruturação do processo de geração da informação e a criação do modelo multidimen-

sional do DW de Fluxo de Caixa trouxe ganhos à qualidade da informação e, conseqüentemente 

ao processo de tomada de decisão. 

 Esta dissertação apresentou: 

1. Um processo de identificação do problema, escolha de opções de soluções 

a partir dos recursos pré-existentes na organização e projeto de implemen-

tação da solução baseada na criação do DW na área de Fluxo de Caixa e 

Planejamento Financeiro (utilização de método); 

2. A redefinição dos processos organizacionais de geração da informação no 

escopo do estudo de caso (mudança organizacional);  

3. Detalhamento da implementação da criação do DW na área de Fluxo de 

Caixa e Planejamento Financeiro (aspecto tecnológico); e 

4. Protótipo da solução, onde os dados operacionais são transformados em 

informação voltada à tomada de decisão atendendo aos critérios de utilida-

de da informação e à possibilidade dos gestores de poderem criar cenários, 

analisar tendências e gerar relatórios gerenciais usando o Excel como fer-

ramenta OLAP (resultado da implementação).  

Este trabalho representa a segunda fase do processo de implantação do DW na organiza-

ção que é contínuo e evolutivo, ou seja, quando “as primeiras poucas tabelas do primeiro assunto 
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do DW são populadas e a curiosidade dos usuários é despertada e eles começam a descobrir o 

processamento analítico no DW” (Inmon, 2005).  

O Quadro 5.1 apresenta um quadro comparativo destacando a contribuição deste trabalho 

para a organização na geração do Fluxo de Caixa Realizado, objeto do estudo de caso desta dis-

sertação, através da reestruturação do processo de geração da informação e criação do DW Fluxo 

de Caixa na organização.  

Quadro 5.1 – Contribuição para a organização na Geração do Fluxo de Caixa Realizado 

Informação do Fluxo de Caixa Realizado 
Antes Depois 

Funcionários efetuando a digitação de todos os lança-
mentos financeiros 

Extração da base de dados das informações e realoca-
ção de função dos funcionários 

Erros na digitação de valores, datas, fornecedores; 
omissão de informação ou inconsistência dela 

Informação completa, correta e consistente 

Tempo gasto na conferência dos dados  Tempo para análise dos dados 
Demora no fechamento mensal da tesouraria Redução do tempo de fechamento mensal da tesoura-

ria  
Dificuldade no acesso às informações Disponibilidade e acessibilidade às informações  
Falta de controle de acesso às informações e altera-
ções aos dados sem o registro do responsável e data da 
atualização 

Controle de acesso às informações e histórico das 
alterações  

Informação sem nível de sumarização Flexibilidade na escolha da sumarização e visão das 
informações 

Classificação financeira subjetiva, manual e sujeita a 
erros de incongruência 

Regra de negócio da classificação financeira inserida 
no processo de geração da informação 

Falta de geração automática de informações para to-
mada de decisão 

Geração automática de informações para tomada de 
decisão 

 

A contribuição para a indústria advém do relato de um caso concreto, as dificuldades en-

contradas e limitações do trabalho, uma vez que na pesquisa realizada não foram localizados ca-

sos similares de implementação de DW de Fluxo de Caixa na indústria naval. 

5.1 DIFICULDADES ENCONTRADAS 

Este trabalho se deparou com algumas limitações que abrangem desde os fatores organizacionais 

a fatores tecnológicos, incluindo os fatores pessoais. Estas limitações estão descritas no Quadro 

5.2 por tipo de categoria. 
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Quadro 5.2 – Limitações  

Limitações encontradas por categoria 

Fatores Organizacionais Políticas organizacionais e processos em construção  

 Estrutura organizacional em formação (mudanças no organograma) 

Fatores pessoais Falta de treinamento  

 Desmotivação dos usuários devido a excesso de trabalho e horas extras 

 

Fatores tecnológicos Sistema ERP em fase de estabilização 

Desconhecimento do modelo do ERP e falta de documentação e apoio do forne-
cedor 

Base de dados reduzida no ERP – pouco tempo de histórico sistematizado 

Maior parte dos dados históricos em planilhas Excel de diferentes formatos 

Restrição de investimento em novas ferramentas de BI/OLAP 

Infra-estrutura de servidores do DW usando a mesma infra-estrutura de servidores 
dos sistemas transacionais  

Especificação de requisitos limitada a pesquisas, entrevistas e análise de docu-
mentação 

Falta de ferramentas de ETL para extração e carga dos dados – toda a extração e 
carga foram feitas manualmente 

 

Limitação do Microsoft Excel como ferramenta OLAP 

 

5.2 TRABALHOS FUTUROS 

 Como próximas etapas deste trabalho, podem ser sugeridas a conclusão das atividades que estão 

em andamento, a carga de novos assuntos – seguindo o processo de implantação do DW, bem 

como, a análise de ferramentas BI/OLAP mais completas. 
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ANEXO A – PESQUISA DE CAMPO 

Introdução:  
A dificuldade na geração de conhecimento e a falta de instrumentos para tratar os da-

dos produzidos de forma organizada levam os gestores a desenvolverem mecanismos criativos 
de produção de conhecimento através da utilização de planilhas eletrônicas.  

A velocidade e o volume das informações disponíveis na organização crescem expo-
nencialmente ao longo do tempo e o que se observa é a criação de diversas planilhas eletrôni-
cas isoladas, dispersas e com pouca contextualização, comprometendo a sustentabilidade do 
processo decisório no tempo.  

O avanço da tecnologia de informação desenvolveu maneiras de melhor aproveitar es-
tes dados, organizando, classificando, armazenando, e o mais importante, atribuindo relevân-
cia a eles.  

O objetivo desta dissertação é a criação de um ambiente onde os dados operacionais 
são transformados em informação voltada à tomada de decisão estratégica e os gestores po-
dem criar cenários, analisar tendências e gerar relatórios gerenciais. 
 
Objetivo da pesquisa:  
Levantar os problemas relacionados ao sistema de gestão financeira baseado em planilhas 
eletrônicas  
 
Nome: 
Função: 
 

1. Na utilização de planilhas eletrônicas como repositório de dados você tem problemas 
de: 

 
Redundância de dados e inconsistências?  Ex: Várias có-
pias e sem garantia da consistência dos valores  

Sim (  ) Não (  ) 

Dificuldade no acesso aos dados? Ex: Inclusão de nova 
informação requer alteração da planilha e preenchimento 
manual da nova coluna 

Sim (  ) Não (  ) 

Isolamento dos dados? Ex: Falta de formato padrão entre 
as diversas planilhas 

Sim (  ) Não (  ) 

Integridade dos dados? Ex: Fornecedor inexistente Sim (  ) Não (  ) 
Acesso concorrente? Ex: Mais de um usuário acessando os 
dados 

Sim (  ) Não (  ) 

Segurança? Proteção de leitura/escrita por célula Sim (  ) Não (  ) 
Outros: 
 
 

 
2. Qual a solução para estes problemas?  
3. A criação de um banco de dados com informações úteis e válidas, estruturado de for-

ma a facilitar a criação de diferentes visões da mesma informação utilizando ferramen-
tas de BI lhe ajudaria?  
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