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RESUMO
As organizações têm uma ansiedade muito grande por dados, mas freqüentemente não possuem os 

mecanismos adequados para tratá-los. A questão é que o volume de dados é irrelevante se ele não está 
organizado de forma a agregar valores. E agregar valores a uma organização significa transformar dados 
em informações úteis. A modelagem  dimensional é uma abordagem que pode dar sentido a esta 
montanha de dados, pois permite  a conceituação do negócio como um  conjunto de valores ou medidas 
descritas através de várias perspectivas do negócio em questão. Os dados são representados como  uma  
matriz,  na qual cada dimensão é um tema ou assunto do negócio que  será  objeto  da  análise e o tempo é 
sempre  uma das dimensões consideradas. É uma técnica particularmente útil para  inspeção, sumarização 
e arranjo de dados para facilitar a análise. Muitos fornecedores de Data Warehouse já adotam a 
modelagem dimensional ou Star Schema como a alternativa de projeto de banco de dados para o modelo 
relacional, sendo um modelo eleito como a base para o projeto  de  banco de dados para sistemas de 
suporte a decisão. O Star Schema é  a base  para  o  OLAP  (Online  Analytical  Processing)  porque 
facilita  o  uso  direto dos dados pelos  usuários  finais  e sempre  representa uma determinada perspectiva 
do negócio  no Data Warehouse. Uma  metodologia  completa  deve orientar  os  projetistas  e usuários  
quanto aos mecanismos de controle de replicação, qualidade, limpeza e refinamento (Data Mining), 
armazenamento e segurança dos  dados e orientação quanto a construção  dos  metadados associados ao 
Data Warehouse. A utilização da tecnologia de análise de informações estratégicas tem se tornado vital 
para a competitividade de uma organização no mercado de trabalho. A informática, adequando a 
utilização de banco de dados operacionais de cada organização, tornou-se o principal instrumento para 
fornecer subsídios a gerentes e analistas na aquisição dessas informações de apoio a tomada de decisões.
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1.      INTRODUÇÃO
 

Uma organização precisa utilizar toda a informação disponível para criar e manter vantagem competitiva, 
destacando aquela que consegue tomar decisões corretas e rápidas. Logo, surgem os profissionais 
responsáveis pela tomada de decisão, utilizando sistemas de suporte à decisão em um ambiente projetado 
para suportar as atividades operacionais da empresa.

No capítulo 2, são apresentados os conceitos básicos da modelagem dimensional. Os dados são 
modelados numa estrutura dimensional conhecida por cubo. As grandes vantagens deste modelo são a sua 
simplicidade e a flexibilidade de ser implementada em diferentes tipos de bancos de dados, relacional, 
dimensional ou orientado a objetos.

Uma das representações do modelo dimensional no banco de dados dimensional é o Esquema Estrela 
(Star Schema), composto por uma tabela com múltiplas chaves (tabela fato) e um conjunto de pequenas 
tabelas (dimensão). A tabela fato é onde uma ou mais medidas numéricas dos negócios da empresa são 
armazenadas. As tabelas de dimensão descrevem os fatos. 

O capítulo 3, mostra-se o contraste, entre a modelagem entidade-relacionamento, que remove 
redundâncias em um modelo de dados, oferece facilidade de recuperação de registros e otimização da 
performance OLTP (Processamento de transações on-line) e a modelagem dimensional.

A chave para o entendimento dos relacionamentos entre modelagem dimensional e entidade-
relacionamento é que um único diagrama ER (Modelagem Entidade-Relacionamento) quebra-se em 
múltiplos diagramas MD (Modelagem Dimensional).

No capítulo 4, torna-se claro a importância do data warehouse como técnica favorita de uma modelagem 
dimensional. Nela o modelo de tabelas e relações são constituídos com o propósito de otimização na 
tomada de decisão em banco de dados relacional, relativo a dimensão ou um conjunto de dimensões 
resultado de um processo de negócio sendo modelado.

Uma das dificuldades encontradas nos ambientes operacionais, por estes  responsáveis pela tomada de 
decisão, é a modelagem de dados não apropriada para análise dos negócios da empresa.

E como solução, surgem tecnologias para melhorar o acesso e qualidade da informação utilizada pelos 
sistemas de suporte à decisão como Data Warehouse e OLAP (On-Line Analytical Processing).

No capitulo 5, apresenta-se o uso das ferramentas OLAP. A característica principal desta ferramenta é 
permitir uma visão conceitual multidimensional dos dados de um empresa, em que se utiliza a técnica de 
modelagem dimensional. Atualmente existe um grande debate sobre o uso de sistemas MOLAP 
(Multidimensional OLAP) ou ROLAP (Relacional OLAP).

Uma classe de sistemas chamadas de MOLAP, permite a execução de análises sofisticadas usando como 
gerenciador de dados um banco de dados multidimensional. O indexamento e o alto grau de agregação 
dos dados, aumentam a performance do sistemas MOLAP  , outra vantagem é o rico e complexo conjunto 
de funções de análises que estes sistemas oferece e a consistência o tempo de resposta que é independente 
do número de dimensões envolvidas na pesquisa.

Um problema encontrado é que a arquitetura dos bancos de dados multidimensionais não é aberta, ou 
seja, são sistemas proprietários que não seguem padrões (linguagem, API) estabelecida pela indústria de 
bancos de dados. Outro problema é a falta de flexibilidade, ou seja,  mudanças no modelo dimensional 
requerem uma reorganização do banco de dados e a “estrutura de cubos” não suporta a criação ad hoc de 
visões multidimensionais. A escalabilidade que não é satisfatória, pois um dos recursos para garantir a 



excelente performance é manter os índices dos arranjos na memória e isto acaba limitando banco de 
dados multidimensional.

Por conseguinte, sistemas ROLAP oferecem análise multidimensional de dados armazenados em um 
banco de dados relacional. Uma das vantagens em adotar sistemas ROLAP, é a utilização de uma 
tecnologia estabelecida, arquitetura aberta e padronizada. Como desvantagem, pode-se dizer sobre o 
pobre conjunto de funções para análises, o Star Schema (Esquema Estrela) torna-se inadequado para 
atualizações de dados. Como servidores ROLAP utilizam metadados para descrever o modelo de dados e 
auxilio na construção das consultas, isto anula muitas das vantagens do uso da tecnologia relacional.

O importante então, é entender os negócios da empresa para então decidir pela solução que melhor atende 
o volume de dados e a necessidade de análise da empresa.

Por fim, o capítulo 6, a conclusão de resultados deste trabalho desenvolvido nesta monografia.



2.      CONCEITOS E TÉCNICAS DE 
MODELAGEM DIMENSIONAL

Este capítulo procura apresentar conceitos básicos necessários para desenvolver a modelagem 
dimensional. Sendo do escopo do trabalho, apresentar toda a conceituação a respeito do assunto. 

2.1.            A simplicidade da modelagem dimensional          
A simplicidade é a chave fundamental que permite aos usuários entender banco de dados e  permite 
também ao o software “navegar” por ele com eficiência.

Modelagem dimensional é um nome novo para uma técnica antiga usada para criar bancos de dados 
simples e compreensíveis. Quando um banco de dados pode ser visualizado como um “cubo” contendo 
três, quatro ou até cinco ou mais dimensões, as pessoas conseguem fatiar esse cubo em qualquer de suas 
dimensões. Da mesma forma, esses modelos podem ser facilmente entendidos e navegados pelo software 
tornando a interface de usuário simples e o desempenho da consulta aceitável.

De acordo com KIMBALL(1998) segue este exemplo :

Um cubo de dados, com legendas em cada uma das arestas do cubo, como mostra a figura 1.1 abaixo. 

 

 

 

 

Figura1.1 – Modelo Dimensional de um negócio
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Qualquer ponto no interior do cubo está na intersecção das coordenadas definidas pelas arestas do cubo. 
A legenda é a seguinte : Produto, Mercado e Tempo. As pessoas conseguem imaginar que os pontos 
dentro do cubo representam o local em que as medições do negócio para aquela combinação de Produto, 
Mercado e Tempo estão armazenadas. Este é um modelo dimensional, ou seja, uma estrutura simples de 
“cubo de dados” que atende às necessidades de simplicidade do usuário final. 

Os componentes básicos do modelo dimensional são: fatos, dimensões, atributos e esparsidade, que serão 
detalhados logo abaixo.

 

2.2.            Modelo dimensional típico (Star Schema)
Os projetistas de banco de dados utilizam este nome  para descreverem modelos dimensionais, pois o 
diagrama é semelhante a uma estrela com uma tabela grande na centro rodeada por tabelas auxiliares 
exibidas em um padrão radial. Veja  a figura 1.2:

 

 

Figura 1.2 – Um Modelo Dimensional típico

Tem uma tabela dominante no centro do diagrama com múltiplas ligações conectando às outras tabelas. 
Cada uma das tabelas secundárias possui apenas uma ligação com a tabela central. Chamaremos a tabela 
central de tabela de fatos e as outras tabelas de tabelas de dimensão.

A figura 1.2, exemplifica o modelo de negócio simples que vende produtos em algumas lojas e mede seu 
desempenho ao longo do tempo. Na tabela de fatos, cada registro representa o total de vendas de um 
produto específico por dia em uma loja. Denomina-se grão da tabela.
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2.2.1.               Tabela de Fatos

A tabela de fatos armazena medições numéricas do negócio. Cada uma das medições é obtida na 
intersecção de todas as dimensões. Na figura 1.2 as medidas numéricas consistem no número de dólares 
vendidos, no número de unidades vendidas e no custo estendido (custo unitário X quantidade). Os fatos 
melhores e mais úteis são numéricos, continuamente valorados (diferentes a cada medida) e aditivos 
(podem ser adicionados às diversas dimensões), pois praticamente em todas as consultas feitas a essa 
tabela de fatos, solicita que sejam usados centenas, milhares e até milhões de registros para o DBMS 
(Database Management System) construir o conjunto de resposta. Esse grande número de registros será 
compactado em algumas dezenas de linhas para produzir o conjunto de resposta do usuário. A única 
forma viável de compactá-las no conjunto de resposta será adicioná-los. Portanto, se as medições forem 
números e aditivas, constrói-se facilmente o conjunto de repostas. A adicionabilidade é muito importante, 
pelo exemplo, faz sentido adicionar os dólares e outras medições a cada combinação de tempo, produtos, 
loja e promoção. Não importa qual fatia do banco de dados o usuário escolha, adiciona-se os dólares e as 
outras medições obtendo um total válido.

Existem fatos semi-aditivos e não-aditivos. O primeiro só podem ser adicionado ao longo de algumas 
dimensões e o segundo, simplesmente não podem ser adicionados, o que pode causar uma tarefa 
exaustiva em uma tabela de fatos com milhões de linhas.

A tabela de fatos são sempre esparsas, ou seja, não pode ser preenchida com zeros, para representar que 
“nada aconteceu”. A maioria das tabelas de fatos são extremamente esparsas.

2.2.2.               Tabelas de Dimensões

As tabelas dimensionais armazenam as descrições textuais das dimensões do negócio. Cada uma dessas 
descrições textuais ajuda a definir um componente da respectiva dimensão. Seguindo a figura 1.2,  cada 
registro da dimensão produto representa um produto específico. Os melhores atributos são textuais, 
discretos e usados como fonte de restrições e cabeçalhos de linha no conjunto de resposta ao usuário. 
Como os atributos destinam-se a descrever os itens de uma dimensão, são mais úteis quando no formato 
texto. 

Algumas vezes surgem dúvidas se um campo de dados é numérico extraído de uma fonte de dados de 
produção é um fato ou um atributo. Então, pode-se solucionar esta dúvida perguntando se o campo é uma 
medição que varia continuamente a cada amostragem (o que torna um fato) ou se é uma descrição 
praticamente constante de um item (o que torna um atributo de dimensão).
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As tabelas de dimensões descrevem os fatos. As tabelas são altamente de-normalizadas para que o 
desenho da base fique simples. Uma dimensão contém uma ou mais hierarquias que podem ser 
representadas em tabelas separadas, gerando uma estrutura chamada snowflake.          

 

Figura 1.3 - Snowflake

 

Snowflake significa a normalização da tabela, que elimina redundância e diminui o espaço em disco. 
Porém, em um data warehouse, redundância não é importante, pois não é um ambiente transacional, 
operações de update não ocorrem com freqüência. Espaço físico também é irrelevante, pois a tabela fato é 
que ocupará a maior parte deste espaço.

Mas, pode-se adquirir uma boa  performance do esquema estrela. É importante determinar o nível de 
consolidação, ou a granularidade, dos fatos. O fato pode estar no nível de transação ou pode ser 
armazenado com uma consolidação maior. Armazenando o fato a nível de transação faz com que o 
tamanho da tabela se torne excessivo e, além disso, este nível de detalhamento pode ser de pouca 
utilidade.
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3.      MODELAGEM DIMENSIONAL X 
MODELAGEM ENTIDADE - 
RELACIONAMENTO
Neste capítulo discute-se a comparação entre as duas modelagens, uma é a ER (Entidade-
Relacionamento) que é a modelagem mais usada para representação de bancos de dados em nível 
conceitual. Tem como característica principal a facilidade de projetar esquemas de bancos de dados. A 
outra, é a MD (Modelagem Dimensional) que permite a visualização de dados, de forma concreta e 
tangível, que podem ser facilmente entendidos e navegados pelo usuário final.    

3.1.            Modelagem Entidade-Relacionamento 
 Entidade-Relacionamento é uma modelagem que permite uma visualização dos dados como se 
estivessem organizados em tabelas. Cada coluna corresponde a um atributo, e cada linha a um elemento 
de um conjunto cujos dados são representados por meio dos valores dos atributos que aparecem nas 
colunas dessa linha.. Baseia-se na representação do sistema por um conjunto de objetos do mundo real 
(entidades) e por relacionamentos entre estes objetos.

Um diagrama ER é uma representação gráfica, na forma de um diagrama, onde são utilizados apenas 3 
conceitos: 

ü      Entidades: representam categorias de fatos do mundo real, sejam eles concretos 
ou abstratos, como empregados, departamentos, tarefas, despesas, etc; 

ü      Relacionamentos: representam associações entre entidades, sendo que, em cada 
associação são indicadas as cardinalidades, ou seja, o número de ocorrências de uma entidade 
que se relaciona com uma ocorrência de outra entidade. 

ü      Atributos: representam propriedades de entidades e relacionamentos. No caso da 
entidade Empregados, por exemplo, atributos de interesse são nome e salário. 

3.2.            Comparando as modelagens
Modelagem Dimensional (MD) é uma técnica muito viável para bancos de dados que são projetados para 
suportar query de usuários finais em um data warehouse. 

Modelagem Entidade-Relacionamento (ER) suporta usuários finais, porém há uma baixa performance na 
extração dos dados. 

FIRESTONE observou os dois modelos, concluiu que:

ü      A MD além de ser mais clara, requer menos espaço e é muito assimétrica, sendo o ER 
muito simétrico, ou seja, todas a tabelas parecem iguais.

ü      A utilidade de um ER é trabalhar com tabelas individualmente ou em pares, pois 
consultas que abrangem muitas tabelas e registros, os diagramas ER tornam-se muitos complexos 
tanto para o usuário entender, quanto para o software navegar. Torna-se impraticável a consulta.

ü      A MD está globalmente consistente à empresa e o modelo ER está internamente 



consistente, ou seja, localmente.

ü      Relacionamentos são modelados explicitamente no modelo ER, implicitamente no 
modelo dimensional;

ü      Usuários da ER frusta o uso de data warehouse , por conseguinte, a alta performance, 
devido o tempo de resposta  ser insatisfatório.

A figura 1.4 exemplifica um  resumo de diagrama ER. Cada retângulo no diagrama será uma entidade. Os 
processos de negócios estarão provavelmente em uma aplicação separada interagindo com as entidades do 
modelo ER abaixo. O projeto da MD equivalente iria isolar cada processo de negócio que circundam com 
somente suas dimensões relevantes.

Figura 1.4 – 
Exemplo de Modelagem Entidade-Relacinamento

 

O modelo da Figura 1.4 mostra as entidades e seus relacionamentos para um controle de processamento 
num ambiente distribuído, controlando as unidades de processamentos e a seqüência em que os processos 
devem executar e quais executarão em paralelo. O modelo separa também os vários cenários que poderão 
ocorrer o processamento, onde em um cenário a seqüência e o paralelismo serão diferentes em outro 
cenário montado neste modelo. Visando sempre o auto controle da execução, sendo que a maioria dos 
problemas que podem surgir durante a execução, o processo sozinho conseguirá tomar a melhor decisão 
para prosseguir com o processamento.

A figura 1.5 exemplifica uma Modelagem Dimensional detalhada para varejo de vendas.
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Figura 1.5 – Exemplo de Modelagem Dimensional

3.3.            Vantagens da modelagem dimensional
Segundo FIRESTONE, a modelagem dimensional tem inúmeras importantes vantagens em um data 
warehouse, que faltam na modelagem entidade-relacionamento. Sendo elas:

ü      MD é uma estrutura padronizada e esta oferece imensas vantagens no processamento. 
Relatórios, ferramentas OLAP e interfaces com usuário são recursos fortes na modelagem 
dimensional, tornando os processos  mais compreensíveis e eficientes.

ü      Todas as restrições são montadas pelo usuário final nas tabelas dimensões, diminuindo a 
cardinalidade da tabela fato. E também o uso de vetores indexados , conseguindo assim, uma alta 
performance na extração de dados.

ü      O modelo dimensional é extensível para guardar os novos elementos de dados 
inesperados e novas decisões de projeto. Quando se diz extensível, significa várias coisas, como, 
todas tabelas existentes (fato e dimensão) podem ser alteradas, simplesmente adicionando novas 
linhas de dados na tabela, ou com um comando SQL (Structure Query Language) de alterar. Segundo, 
os dados nem precisariam ter sidos recarregados. Significa também que, nem uma ferramenta de 
query ou relatório necessitam ser reprogramados para validarem a alteração. E finalmente, significam 
que todas aplicações antigas continuam executando sem mudança do resultado esperado.

ü      Na MD há um padrão para tratar situações comuns de modelagem no mundo dos 
negócios. Cada uma destas situações têm um conjunto de soluções bem compreendido, que podem ser 
especificamente programadas nos relatórios, ferramentas de query e outras interfaces com o usuário.

ü      No modelo dimensional existe uma diversificação de utilitários administrativos e 
processadores de software. Estes administram a sumarização do dados, que  logicamente redundantes 
na base de dados do data warehouse, que são utilizados para melhorar a performance da query. Para 
ver isto de outra forma, quando não se tem sumarização de dados, gasta-se milhões de dólares em 
upgrades de hardware para resolver problemas de performance.

ü      O modelo dimensional é realizado com um mínimo de joins suportados, utilizando 
redundância seletiva dos dados que simplifica e aumenta o fluxo dos dados necessários para Sistemas 
de Suporte a Decisão. 

3.4.            Qual a modelagem ideal a ser usada em um Data 
Warehouse?
Segundo os "Inmonites," têm uma posição identificada com o W.H Inmon,  defendem que um data 
warehouse deveria ser modelado usando a modelagem ER. Os "Kimballites" que concordam com a visão 
do Ralph Kimball, defendem que um data warehouse deveria sempre ser modelado usando a modelagem 
dimensional, mas precisamente Star Schema.(FIRESTONE)



Realmente KIMBALL tem declarado que usando MD/Star Schema tem as maiores vantagens de 
compreensão e superior performance comparando quando se usam a modelo ER, lembrando que,  seu uso 
não envolve perda de informação, pois qualquer modelo ER pode ser representado como um conjunto de 
modelos  Star Schema  sem perda de informação.

3.5.            Modelos da Modelagem Dimensional podem ser usados 
para representar Modelos Entidade-Relacionamento?
Nem todo modelo ER pode ser representado como um Star Schema ou  relacionado ao modelo 
dimensional. Isto depende de como formalizou os relacionamentos no modelo conceitual pelo modelo 
lógico de dados.

Como KIMBALL tem apontado em numerosas ocasiões, Star Schema representa relacionamentos 
muitos-para-muitos. Se não há relacionamentos muitos-para-muitos em um básico modelo conceitual, não 
há como definir uma série de modelos dimensionais. A possibilidade de um modelo dimensional é 
associado com a presença de relacionamentos muitos-para-muitos. Em contrapartida, um modelo ER 
pode ser definido não importando se relacionamentos muitos-para-muitos existem, mas sem eles não teria 
como gerar nenhuma tabela fato.

Então, FIRESTONE concluiu o seguinte:

ü      Nem todos modelos ER podem ser representados utilizando a modelagem 
dimensional (Star Schema) contendo informações equivalentes, mas todo modelo ER 
propriamente construído para um data warehouse pode ser assim representado; 

ü      Modelos ER não são construídos para um data warehouse, pois eles não 
reconhecem relacionamentos muitos-para-muitos;

ü      A baixa performance na extração de informações de um grande banco de dados 
no conceito data warehouse é devido a dependência de dados atômicos e a não utilização de 
uma tabela fato, como num modelo dimensional. Desencorajando assim, a execução de um 
multi-estágio de processo de análise, ou seja, fazer do data warehouse não mais do que uma 
grande área de encenação para data marts, com nenhuma função analítica independente que 
possui.



4.      OBJETIVOS DE UM DATA 
WAREHOUSE DIMENSIONAL 
O objetivo da tecnologia Data Warehouse é de fornecer os subsídios necessários para a transformação de 
uma base de dados de uma organização, geralmente transacional, on-line, operacional e com um conjunto 
de dados relativamente recente, denominado banco de dados OLTP, para uma base de dados maior que 
não seja orientada ao ambiente operacional e que contenha o histórico de todos os dados de interesse 
existentes na organização, denominado banco de dados OLAP e também conhecido como data 
warehouse propriamente dito.

4.1.            Noções sobre Data Warehouse
O DW (Data Warehouse) não consiste apenas em dados, como também um conjunto de ferramentas para 
consultar, analisar e apresentar informações confiáveis. Os dados no data warehouse podem ser separados 
e combinados usando-se qualquer medição possível do negócio (o requisito clássico slice and dice). Este 
requisito refere-se diretamente à abordagem dimensional. Os cabeçalhos de linha e as restrições serão os 
alicerces de qualquer DW e virão diretamente das dimensões no modelo de dados.

O DW fornece acesso aos dados corporativos ou organizacionais, ou seja, essa conexão deve ser imediata, 
quando solicitada pelos gerentes e analistas de uma organização, e com alto desempenho. Acesso por 
meio de uma outra pessoa ou acesso não confiável e lento são inaceitáveis. Esse acesso também significa 
que as ferramentas disponíveis aos gerentes e analistas devem ser muito fácies de usar.

O qualidade dos dados no data warehouse impulsiona a reengenharia de negócios.

Os bancos de dados são de vital importância para as empresas e também sempre foi difícil analisar os 
dados neles existentes. Tudo isso porque geralmente as grandes empresas detém um volume enorme de 
dados e esses estão em diversos sistemas diferentes espalhados por ela. A busca de informações que 
permitissem tomarmos decisões embasadas num histórico dos dados tornava-se complicada. Em cima 
desse histórico pode-se identificar tendências e posicionar a empresa estrategicamente para ser mais 
competitiva e consequentemente maximizar os lucros diminuindo o índice de erros na tomada de decisão.

Pensando nisso, introduziu-se um novo conceito no mercado, o Data Warehouse . Este consiste em 
organizar os dados corporativos da melhor maneira, para dar subsídio de informações aos gerentes e 
diretores das empresas para tomada de decisão. Tudo isso num banco de dados paralelo aos sistemas 
operacionais da empresa.

Para organizar os dados, são necessários novos métodos de armazenamento, estruturação e novas 
tecnologias para a geração e recuperação dessas informações. Essas tecnologias já estão bem difundidas 
oferecendo muitas opções de ferramentas para conseguirmos cumprir todas essas etapas.

Um dos grandes benefícios proporcionados pelo data warehouse é a diminuição do tempo que os gerentes 
levam para obter as informações necessárias aos seus processos decisórios com a eliminação de tarefas 
operacionais como pesquisa e identificação dos dados necessários. O data warehouse contém somente os 
dados necessários aos gerentes para realizarem as referidas tarefas.

O objetivo do data warehouse deve ser o de satisfazer as necessidades de análises de informações dos 
seus usuários, como por exemplo, monitorar e comparar dados de transações atuais com as passadas e 
prever tendências futuras, permitindo tomar as medidas cabíveis ainda a tempo de eventuais correções ou 
aperfeiçoamentos.

Essas tecnologias diferem dos padrões operacionais de sistemas de banco de dados em três maneiras:



ü      Dispõem de habilidade para extrair, tratar e agregar dados de múltiplos sistemas 
operacionais em data marts ou data warehouses separados; 

ü      Armazenam dados freqüentemente em formato de cubo multidimensional 
permitindo rápido agregamento de dados e detalhamento das análises (drill-down); 

ü      Disponibilizam visualizações informativas, pesquisando, reportando e modelando 
capacidades que vão além dos padrões de sistemas operacionais freqüentemente oferecidos.

Um DW permite a geração de dados integrados e históricos auxiliando os diretores decidirem embasados 
em fatos e não em intuições ou especulações, o que reduz a probabilidade de erros aumentado a 
velocidade na hora da decisão. Cerca de 88% dos diretores admitem que dedicam quase 75% do tempo às 
tomadas de decisão apoiadas em análises subjetivas (Aspect International Consulting, 1997), 
menosprezando o fato de que por volta de 100% deles tem acesso a computadores (ADAMSON, 
VENERABLE, 1998).

Conhecer mais sobre essa tecnologia permitirá aos administradores descobrir novas maneiras de 
diferenciar sua empresa numa economia globalizada, deixando-os mais seguros para definirem as metas e 
adotarem diferentes estratégias em sua organização, conseguindo assim visualizarem antes de seus 
concorrentes novos mercados e    oportunidades atuando de maneiras diferentes conforme o perfil de seus 
consumidores.

4.2.            Data Mart
Os primeiros projetos sobre DW referiam-se a uma arquitetura centralizada. Embora fosse interessante 
fornecendo uniformidade, controle e maior segurança, a implementação desta abordagem não é uma 
tarefa fácil. Requer uma metodologia rigorosa e uma completa compreensão dos negócios da empresa. 
Esta abordagem pode ser longa e dispendiosa e por isto sua implementação exige um planejamento bem 
detalhado.

A implementação de um data warehouse consiste em um projeto longo, demorado, de alto risco e altos 
custos. Dependendo dos requisitos desejados, às vezes, é melhor implementar data marts menores em 
virtude dos riscos e custos menores e dos resultados mais rápidos. Por ser um projeto de envergadura 
menor, na implementação de Data marts se trabalha com uma visão mais especializada e limitada dos 
dados, incentivando a criação de dados dispersos e ou duplicados dentro da organização. Isso ocasiona 
uma maior sobrecarga administrativa e gera altos custos para aplicações que requerem múltiplas visões de 
dados. Em contraposição, o data warehouse apresenta uma visão única dos dados, propiciando uma 
semântica de análise coerente e que pode abranger diversas áreas de interesse, porém com riscos, prazos e 
custos muito maiores.

Os data marts podem surgir de duas maneiras. A primeira é top-down e a outra é a botton-up.

Top-down: é quando a empresa cria um  DW e depois parte para a segmentação, ou seja, divide o DW 
em áreas menores gerando assim pequenos bancos orientados por assuntos departamentalizados.

Botton-up: é quando a situação é inversa. A empresa por desconhecer a tecnologia, prefere primeiro criar 
um banco de dados para somente uma área. Com isso os custos são bem inferiores de um projeto de DW 
completo. A partir da visualização dos primeiros resultados parte para outra área e assim sucessivamente 
até resultar num data warehouse.

A tecnologia usada tanto no DW como no data mart é a mesma, as variações que ocorrem são mínimas, 
sendo em volume de dados e na complexidade de carga. A principal diferença é a de que os Data marts 
são voltados somente para uma determinada área, já o DW é voltado para os assuntos da empresa toda.
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Portanto, cabe a cada empresa avaliar a sua demanda e optar pela melhor solução. O maior atrativo para 
implementar um data mart é o seu custo e prazo. Segundo estimativas da revista Developers’ Magazine, 
enquanto um data mart custa em torno de US$ 100 mil a US$ 1 milhão e leva cerca de 120 dias para estar 
pronto, um DW integral começa em torno dos US$ 2 milhões e leva cerca de um ano para estar 
consolidado.

Figura 1.6 – Data Mart

 

4.3.            Data Mining
Qualquer sistema de data warehouse só funciona e pode ser utilizado plenamente, com boas 

ferramentas de exploração. Com o surgimento do DW, a tecnologia de Data Mining (mineração de dados) 
também ganhou a atenção do mercado.

Como o DW, possui bases de dados bem organizadas e consolidadas, as   ferramentas de data 
mining ganharam grande importância e utilidade. Essa   técnica, orientada a mineração de dados, oferece 
uma poderosa alternativa para as empresas descobrirem novas oportunidades de negócio e acima de tudo, 
traçarem novas estratégias para o futuro.

Data Mining é “o processo de descoberta de novas correlações, padrões e tendências entre as 
informações de uma empresa, através da análise de grandes quantidades de dados armazenados em 
bancos de dados usando técnicas de reconhecimento de padrões, estatísticas e matemáticas" (NIMER, 
SPANDRI, 1998). Através do data mining é possível, por exemplo, se descobrir o perfil de diversas 
categorias de clientes, o perfil de suas compras e até alguns dados sobre seus hábitos.

O propósito da análise de dados é descobrir previamente características dos dados, sejam 
relacionamentos, dependências ou tendências desconhecidas.   Tais descobertas tornam-se parte da 
estrutura informal em que decisões são formadas. Uma típica ferramenta de análise de dados ajuda os 
usuários finais na definição do problema, na seleção de dados e a iniciar uma apropriada análise para 
geração da informação, que ajudará a resolver problemas descobertos por eles. Em outras palavras, o 
usuário final reage a um estímulo externo, a descoberta do problema por ele mesmo. Se o usuário falhar 
na detecção do problema, nenhuma ação é tomada.

A premissa do data mining é uma argumentação ativa, isto é, em vez do   usuário definir o 
problema, selecionar os dados e as ferramentas para analisar   tais dados, as ferramentas do data mining 
pesquisam automaticamente os   mesmos a procura de anomalias e possíveis relacionamentos, 
identificando assim problemas que não tinham sido identificados pelo usuário. Em outras palavras, as 
ferramentas de data mining analisam os dados, descobrem problemas ou oportunidades escondidas nos 
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relacionamentos dos dados, e então diagnosticam o comportamento dos negócios, requerendo a mínima 
intervenção do usuário, assim ele se dedicará somente a ir em busca do conhecimento e produzir mais 
vantagens competitivas.

Tem-se um padrão quando duas colunas de uma tabela compartilham os mesmos dados, por 
exemplo, quando diversos clientes adquiriram o mesmo produto ou o mesmo conjunto de produtos. O 
data mining pode fazer esta descoberta automaticamente, sem fornecermos nenhuma informação ao 
sistema. O data mining estuda o nível de agrupamento de cada coluna e elimina as colunas que não 
formam agrupamentos ou formam agrupamentos muito pequenos. É possível, também, se fazer as 
configurações necessárias para ajustarmos o nível de relacionamento entre as colunas. Por exemplo, 
podemos configurar o sistema para descobrir padrões que ocorram em um nível superior a 5%, neste caso 
os padrões que representem um valor inferior a 5% de relacionamento entre as colunas serão desprezados. 
Um bom sistema de data mining deve permitir, também, que se elimine do processo de descoberta os 
relacionamentos óbvios, como por exemplo, relacionar as cidades onde residem os clientes com os seus 
respectivos estados e CEPs.

O Data Mining trabalha com um conjunto de técnicas estatísticas avançadas e princípios de 
Inteligência Artificial para identificar os padrões de compras e de comportamento dos consumidores. 
Com base em dados a respeito dos hábitos de consumo dos clientes, seus hobbies e dados sobre suas 
transações comerciais e financeiras, é possível traçar associações que revelem grandes filões de mercado( 
KIMBALL apud MENCONI, 1998).

"Nenhuma técnica de análise pode substituir a experiência e o conhecimento nos negócios e seus 
mercados. Pelo contrário, a mineração de dados torna o conhecimento e a experiência mais importante 
que nunca" (SMALL, 1997). 

Hoje, com esta nova ferramenta, a possibilidade de se aprofundar no conhecimento sobre os 
negócios é muito maior. Porém, é necessário já se conhecer muito bem os negócios e utilizar esta 
ferramenta para se aprofundar mais ainda neste conhecimento, passando a conhecer novos fatores que 
auxiliarão os gerentes nos desafios que enfrentam no gerenciamento dos seus negócios.

O processo de descobrimento realizado pelo data mining pode ser utilizado a partir de sistemas 
transacionais. Porém, é muito mais eficiente utilizá-lo a partir de um DW onde os dados já estão sem 
erros, sem duplicidade, são consistentes e habilitam descobertas mais abrangentes e precisas.

O Data Mining oferece algumas funções muito sofisticadas, porém a tecnologia utilizada está 
embutida no software e os usuários ao utilizá-lo não precisam ser experts em técnicas estatísticas 
avançadas ou em Inteligência Artificial.

4.4.            Metadados
Desde que surgiram os bancos de dados sempre se falou sobre a importância da documentação dos 

sistemas e dos próprios bancos. Com o surgimento do conceito de DW, isso não diminuiu a importância, 
pelo contrário, aumentou e muito.

As Corporações estão exigindo cada vez mais funcionalidades dos sistemas de TI (Tecnologia da 
Informação), e repositórios de  metadados não são nenhuma exceção a esta regra. 

Sempre houve preocupação com a documentação dos sistemas e bancos de dados das corporações, 
e sabe-se que no DW documentar tudo é vital para a sobrevivência do projeto, pois ele pode ser um 
projeto gigantesco e se não houver uma documentação eficiente ninguém conseguirá entender nada.

Os metadados são definidos como dados dos dados. Só que a complexidade desses dados no DW 
aumenta muito. Num sistema OLTP gera-se documentos somente sobre o levantamento dos dados, banco 
de dados e o sistema que alimenta o mesmo. No data warehouse além do banco, gera-se uma 



documentação muito maior. Além de falar sobre o levantamento de dados e o banco, temos ainda o 
levantamento dos relatórios a serem gerados, de onde vem os dados para alimentar o DW, processos de 
extração, tratamento e   rotinas de carga do dados. Ainda podem gerar metadados as regras de negócio da 
empresa e todas as mudanças que elas podem ter sofrido, e também a frequência de acesso aos dados.

Segundo INMON, os metadados englobam o DW e mantém as informações sobre o que está onde. 
Ele ainda define quais informações os metadados mantém:

ü      A estrutura dos dados segundo a visão do programador;

ü      A fonte de dados que alimenta o DW;

ü      A transformação sofrida pelos dados no momento de sua migração para o DW;

ü      O modelo de dados;

ü      O relacionamento entre o modelo de dados e o DW;

ü      O histórico das extrações de dados;

ü      Acrescentamos ainda os dados referentes aos relatórios que são gerados pelas 
ferramentas OLAP assim como os que são gerados nas camadas semânticas.

Os metadados podem surgir de vários locais durante o decorrer do projeto. Eles provêm de repositórios de 
ferramentas case, os quais geralmente já estão estruturados, facilitando a integração da origem dos 
metadados e o repositório dos mesmos. Essa fonte de metadados é riquíssima.

Outros dados que devem ser guardados no repositório de metadados, é o material que surgirá das 
entrevistas com os usuários. Destas entrevistas podem obter-se informações preciosas que não estão 
documentadas em nenhum outro lugar além de regras para validação dos dados após carregados no data 
warehouse.

O volume de metadados gerados é muito grande. Existem hoje algumas ferramentas que fazem única e 
exclusivamente o gerenciamento dos metadados. Elas têm algumas características peculiares.

Falando de uma maneira simplista, essas ferramentas conseguem mapear o dado em todas as 
etapas de desenvolvimento do projeto, desde a conceitual até a de visualização dos dados em ferramentas 
OLAP/EIS.

Uma arquitetura de metadados bidirecional permite que os dados modificados na fonte possam ser 
alterados também no repositório automaticamente. Esta arquitetura é altamente desejável por duas razões 
chaves. Primeiro que, permite a essas ferramentas compartilhar metadados. Isto é desejável no mercado 
de ferramentas de apoio de decisão. A maioria das corporações que construíram um sistema de apoio a 
decisão não pensou na integração das ferramentas. Estas não são integradas, por isso, não se comunicam 
facilmente. Até mesmo essas ferramentas que podem ser integradas tradicionalmente requerem bastante 
programação manual para compartilhar dados. E Segundo, metadados bidirecional é atraente para 
corporações que querem implementar um repositório   de metadados em toda empresa.

Os metadados são importantíssimos para o sucesso de um DW. Quando começar qualquer projeto, 
sempre deve-se preocupar com os metadados, pois são eles que servirão de bússola para guiar pelo 
emaranhado de tabelas, relatórios e dados quando estiver perdido.

 



5.      EXTRAINDO VANTAGENS DE BANCO 
DE DADOS MULTI-DIMENSIONAL 
UTILIZANDO FERRAMENTAS OLAP
O mecanismo de OLAP (On-Line Analytical Processing) proporciona às organizações um meio de ter 
acesso as informações analisando dados com alta flexibilidade e desempenho. Primeiramente, este 
apresenta dados através de forma natural e intuitiva aos usuários finais. Através disso, os usuários finais 
podem analisar os dados do data warehouse de forma simples gerando informação útil para apoio de 
decisão. O resultado final é mais tempo gasto analisando dados e menos tempo analisando bancos de 
dados.

5.1.            Tecnologia OLAP
OLAP não é um conceito novo, mas o nome de OLAP só foi dado recentemente a esta tecnologia. 

Em 1993, Dr. E. F. Codd, o pesquisador de banco de dados e criador do modelo de banco de dados 
relacional batizou este conceito                        com o termo. 

Multidimensionalidade é a característica essencial de OLAP. 

Segundo SOWEK (1997), o termo OLAP foi descrito por E. F. Codd , através de 12 regras 
utilizadas para identificar as funcionalidades que os produtos assim especificados devem conter.

As doze regras de Codd são:

1.Conceito de visão multidimensional;

2.Transparência;

3.Acessibilidade;

4.Performance consistente de relatório;

5.Arquitetura cliente/servidor;

6.Dimensionamento genérico;

7.Tratamento dinâmico de matrizes esparsas;

8.Suporte a multiusuários;

9.Operações de cruzamento dimensional irrestritas;

10.Manipulação de dados intuitiva;

11.Relatórios flexíveis;

12.Níveis de dimensões e agregações ilimitados. 

Além destas doze regras o Gartner Group acrescentou mais nove:

1.Dados Arrays múltiplos;



2.OLAP joins;

3.Ferramentas para gerenciar as bases de dados;

4.Armazenar objetos;

5.Seleção de subconjuntos;

6.Detalhe drill-down em nível de linha

7.Suporte a dados locais;

8.Reflesh incremental das bases de dados;

 9.Interface SQL.

No OLAP as respostas não são automáticas, trata-se de um processo mais           interativo, onde o 
usuário faz perguntas, recebe informações, verifica um dado           específico e faz comparações.

OLAP é uma categoria de aplicações e tecnologias usada para agrupar, gerenciar, processar e 
apresentar dados multidimensionais com o objetivo para análise e gerenciamento. Sistemas OLAP 
aceleram a informação para os usuários finais, a análise destas estruturas multidimensionais compreende 
além dos valores adicionados, valores computados , valores estes gerado com antecedência no lugar de 
tempo de execução. A combinação da navegação fácil e desempenho rápido permite que os usuários 
finais possam analisar dados de forma rápida e eficaz o que não é possível com tecnologia de banco de 
dados de relacional.

De acordo com SOWEK, algumas definições fundamentais que envolvem este assunto:

ü      Produtos OLAP, são os produtos capazes de prover análises rápidas de parte das 
informações multidimensionais. Análises ad-hoc devem ser possíveis ou com os próprios 
produtos ou com produtos de terceiros.

ü      HOLAP é um produto de OLAP híbrido que pode prover análise 
multidimensional simultaneamente de dados armazenados em um banco de dados 
multidimensional e em um banco de dados relacional.

ü      MDDB ou MOLAP é um banco de dados multidimensional. Um produto que 
pode armazenar e processar dados multidimensionais. 

ü      ROLAP é um produto relacional OLAP que possibilita a análise 
multidimensional de dados, agrega e armazena dados em um SGBDR. O processamento 
multidimensional pode ser feito dentro do SGBDR, ou na camada de servidor ou no cliente.

ü      Servidor OLAP é um “engine” de manipulação de dados multiusuário           
especialmente desenhado para suportar e operar estruturas de dados           multidimensionais.

ü      Denso é quando uma base de dados multidimensional apresenta uma           
percentagem relativamente alta de possíveis combinações das dimensões membros contendo 
dados com valores. Isto é o oposto de esparsa.

ü      Drill down: método de exploração de dados detalhados que foram usados na 
criação de um nível sumarizado de dados. Os níveis de aprofundamento dependem da 
granularidade dos dados existentes no data warehouse.

ü      DSS (Sistemas de Suporte a Decisão) são aplicações feitas para analisar grande 



quantidade de dados e executar uma variedade de cálculos e projeções.

ü      EIS (Sistemas de Informações para Executivos) é categoria de aplicação e 
tecnologia para apresentar e analisar dados corporativos e externos para propósito de 
gerenciamento. Neste tipo de aplicação as funcionalidades de análise são muito limitadas.

ü      Refresh, processo de extrair dados de um ambiente e de mover para outro 
ambiente, substituindo os dados antigos pelos novos. 

Business Intelligence é um processo de coleta, transformação, análise e distribuição de dados para 
melhorar a decisão de negócios. Sua infra-estrutura tecnológica é composta de data warehouses ou data 
marts, ferramentas OLAP, EIS, data mining, consultas e relatórios e software de visualização dos dados. 
Os bancos de dados são a infra-estrutura básica de qualquer sistema de Business Intelligence. Neles que 
vão estar armazenados os dados que serão transformados em informações competitivas. Desktop OLAP, 
são produtos de preços baixos, ferramentas simples de OLAP que executam análise multidimensional e 
apresentação de dados carregados para máquina cliente de bancos de dados relacionais ou multi-
dimensionais.

Inicialmente OLAP se colocava como uma das ferramentas para Sistemas de Suporte à Decisão 
dentre outros.

Hoje OLAP é um dos muitos componentes do Framework de Business Intelligence, assim como 
outras tecnologias de Suporte à Decisão, tais como: visualização de dados, data mining, data warehouse. 
Muitas outras tecnologias de suporte à decisão devem se integrar com a tecnologia OLAP, incluindo 
pacotes de análise estatística, sistemas de informações geográficas (GIS), e ferramentas de visualização 
de dados. A maioria de vendedores de servidores OLAP oferecem add-ins para planilha eletrônica como 
opção de front-end, possibilitando, com isto, apresentar dados multidimensionais via planilha eletrônica. 
A principal vantagem desta abordagem é que ela combina a exibição flexível, a força em formatação e os 
cálculos para fins específicos das planilhas com o gerenciamento de dados, cálculos e performance da 
tecnologia de banco de dados multidimensionais. Os fornecedores de servidores OLAP só precisam 
produzir diferentes versões de seus add-ins para cada nova versão da planilha. 

Com relação aos Servidores OLAP Multidimensionais que anteriormente tinham que fornecer 
todos os produtos de conexão às suas bases, hoje existem produto front-ends que permitem conexão com 
estes servidores. Outra tipo de implementação que está ocorrendo no mercado é o de servidores de           
aplicação OLAP baseado em Java como alternativa para portar OLAP para           acessar campos do 
banco de dados corporativo, reduzindo os requisitos de           hardware do cliente.

Para permitir uma melhor classificação, as ferramentas OLAP estão divididas em ferramentas que 
utilizam um MDDB ou em ferramentas que armazenam os dados em bancos de dados relacionais. Outra 
divisão desta classificação seria o processamento realizado no cliente ou no servidor.

5.1.1.      MDDB baseado em Servidor 
Armazena todos os dados em um formato multidimensional, isto é, proprietário e não usa SQL, 
constituindo um ambiente muito fechado. Todo o processamento é realizado no servidor. Projetado para 
consultas complexas, traz mais performance, mas tem limitação de espaço de armazenamento de dados.

5.1.2.      ROLAP baseado em Servidor 
 

Armazena todos os dados em outros bancos de dados, geralmente relacionais. Os dados são 



recuperados do banco de dados quando solicitado pelo usuário e são gerados comandos SQL. Todo o 
processamento é realizado no servidor. É lento para consultas complexas mas é um ambiente mais aberto.

Há muita discussão para se saber qual o melhor ambiente. O ambiente           multidimensional real 
normalmente tem uma performance excelente e necessita um servidor menor. O ambiente virtual tem 
menos duplicação de dados, é possível           realizar o data mining no mesmo banco de dados, os dados 
são mais atualizados, e um banco de dados relacional pode armazenar mais do que um banco de 
dados        multidimensional. Uma forte tendência que está surgindo no mercado é o banco de dados 
multidimensional híbrido.

5.1.3.      HOLAP baseado no Servidor 
O armazenamento pode ser feito tanto em um banco de dados normal ou no formato 

multidimensional. Todos os dados são apresentados como dados           multidimensionais. Algumas vezes 
são gerados comandos SQL e todo o           processamento é feito no servidor. 

5.1.4.      MDDB baseado no Cliente
Armazena todos os dados localmente no formato multidimensional. Todo o processamento é feito 

no cliente. O dado é periodicamente copiado para o banco de dados local.

5.1.5.      ROLAP baseado no Cliente 
Todos os dados são armazenados, local ou remotamente, em banco de dados externos à 

ferramenta. Todo o processamento é feito no cliente e são gerados comandos SQL.

Em geral, os produtos que acessam dados multidimensionais diretamente a partir do SQL pagam 
uma pesada penalização em performance, já que quase sempre há muito mais envolvimento de I/O do que 
de CPU. Sua performance de extração é geralmente de duas a quatro vezes mais lenta porque o SQL não 
é bom para a extração e manipulação de dados multidimensionais. Contudo eles são capazes de lidar com 
muito mais dados. Assim, se a questão principal é a performance, a tecnologia de banco de dados 
multidimensional permanece essencial. Mas se a capacidade é um fator limitante, um banco de dados 
deve conter pelo menos os dados do nível básico.

A grande vantagem de se trabalhar com a tecnologia MOLAP é rapidez nestes tipos de consultas 
ou análises. A desvantagem é que esta tecnologia não é aberta, ou seja, cada fornecedor desta tecnologia 
possui a sua própria estrutura, e é um pouco mais difícil de se fazer a sua integração com outras 
tecnologias. Outra desvantagem é que devido a estrutura multidimensional do armazenamento dos dados 
é necessário um espaço muito maior para o armazenamento de dados e, normalmente, ocorrem os dados 
esparsos, ou seja, células do banco de dados que não possuem dados devido ao fato de não existirem 
transações que preencham aqueles dados. Por exemplo, a rentabilidade por funcionário por mês e por 
aplicação, se algum funcionário não trabalhar com algum tipo de aplicação não haverá dados para serem 
armazenados referentes esta aplicação, porém o seu espaço no banco de dados está assegurado mas não 
será preenchido. A maior parte dos bancos de dados multidimensionais armazenam os índices na memória 
para melhorar o desempenho e, atualmente, isto limita o tamanho destes bancos de dados a no máximo 
alguns gigabytes.

A arquitetura híbrida está se tornando a mais popular para os produtos atuais porque consegue 
combinar a capacidade das ferramentas ROLAP com a performance superior dos bancos de dados 
multidimensionais.



5.2.            Consulta de um Modelo Padrão
A título de ilustração e uma melhor absorção, segue este exemplo de FIRESTONE. Um modelo de 
comandos SQL  para consultas em um Data Warehouse envolvendo a tabela fato. 

Select p.marca, sum (f.dolares), sum(f.unidades) 

from Fato_vendas f, produto p, tempo t

where f.chave-produto = p.chave-produto and

             f.chave-tempo = t.chave-tempo and

                    t.trimestre = ‘1 T 2000’

group by p.marca

order by p.marca

Praticamente todas as consultas que geram um relatório, contêm cabeçalhos de linha e fatos agregados no 
select list. Os cabeçalhos de linha são itens não aditivos, neste exemplo Marca. Então, posicionamos o 
cabeçalho de linha como o primeiro item do select list.  Fatos agregados são itens de aditivos, como 
Dólares e Unidades, que geralmente ficam posicionados após o cabeçalho de linha. O campo chave-
produto é a chave primária da tabela produto. A chave-produto na tabela fato-vendas é chamada de chave 
externa.

A tabela de fatos também possui uma chave primária própria, denominada chave composta ou chave 
concatenada, formada pela combinação de quatro chaves externas. Todas as tabelas de fatos de um banco 
de dados dimensional possuem uma chave composta, assim como toda tabela que possui uma chave 
composta é uma tabela da fatos.

Portanto, neste modelo de SQL tem-se uma visão detalhada de como uma consulta deve ser processada 
em um banco de dados dimensional. Primeiro as restrições são avaliadas, dimensão por dimensão. Cada 
dimensão produz um conjunto de chaves candidatas. Estas são reunidas em chaves compostas que serão 
pesquisadas na tabela de fatos. 

KIMBALL descreve o uso de um banco de dados dimensional em data warehouse da seguinte forma:

“O usuário inicia incluindo restrições de aplicativo nas dimensões por meio do processo de browsing 
(pesquisa) de cada uma das tabelas dimensionais. As consultas realizadas  em tabelas dimensionais e 
geralmente são rápidas e ágeis. A pesquisa permite que o usuário reúna as restrições corretas para cada 
dimensão. O usuário pode executar várias consultas durante esta fase. O usuário também arrasta 
cabeçalhos de linhas das tabelas dimensionais e fatos aditivos da tabela de fatos para a área de 
apresentação do conjunto de resposta ( o relatório). O usuário então executa a consulta multitable 
join”(KIMBALL, 1998)

Logo,  os atributos são os guias do Data Warehouse, pois:

ü      Os atributos da tabela dimensional desempenham um papel importante no Data 
Warehouse.;

ü      A qualidade do banco de dados será proporcional à dos atributos de dimensão.

ü      Quanto maior for o tempo dedicado à descrição dos atributos e à garantia de 
qualidade dos valores de um campo do atributo, melhor será o data warehouse; 



5.3.            Banco de Dados Relacional e Multidimensional
Um banco de dados é definido pela modelagem de dados, através de ferramentas conceituais, 
relacionamentos entre dados, semântica e restrições. Existem vários modelos de dados a serem utilizados 
em diferentes SGBD´s e níveis de abstração.

Quando na década de 50 surgiram as primeiras aplicações computacionais, percebeu-se que a máquina 
poderia realizar operações repetitivas e que demandassem cálculos. Pensaram alguns que o computador 
forneceria informações que mudariam o rumo da empresa para o completo sucesso.

A indústria de informática se firmou no mercado e evoluiu as técnicas estruturadas com a Programação 
Estruturada (anos 60), Projeto Estruturado (anos 70), Análise Estruturada (anos 80) e evoluiu, também, os 
Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados com os Sistemas de arquivo (anos 50 e 60), Banco de 
Dados Hierárquico e de Rede (anos 60 e 70) e os Banco de Dados Relacionais (anos 70 e 80), esse  último 
consolidado em quase 100% do mercado.

Em todos esses anos, os dados sempre foram o tema fundamental. O problema consistia na administração 
deles na corporação, tratados de uma forma atômica e sempre dependente de algum Departamento na 
Empresa. Com o surgimento da globalização, as corporações passaram a dedicar uma porção 
relativamente menor de seu tempo às atividades operacionais e maior às estratégias de tomada de decisão, 
para sobreviverem nesse cenário de maior competitividade. Seus dirigentes procuram hoje, informações 
acima das fornecidas por seus sistemas, para conhecer, por exemplo, a rentabilidade do negócio, saber o 
quanto desviaram-se das metas traçadas, realizar projeções que permitam canalizar recursos às áreas 
deficitárias, e informações não apenas departamentais, mas comparativas na organização como um todo.

 A modelagem dos dados, então, passou a contextualizar fatos , dimensões e hierarquias, surgindo a 
modelagem dimensional, de fácil entendimento pelos analistas de negócio, e que vê a informação a partir 
da perspectiva de uma “fatia de tempo” (slice of time) ao invés de transações atômicas, ou seja, a 
informação é   apresentada de uma forma histórica e completa em um determinado momento no tempo. A 
modelagem dimensional é, ainda, globalmente consistente para toda a organização e seus relacionamentos 
são implícitos, diferentemente do modelo relacional, que possui relacionamento explícitos.

Os bancos de dados multidimensionais também se apresentam no mercado, com uma proposta nova de 
armazenamento dos dados, organizada de forma que todo item de dado seja localizado e acessado 
baseado na interseção de membros da dimensão que define aquele item. Uma linguagem que consulte um 
banco de dados multidimensional poderá receber um vetor (células organizadas pelas dimensões dos 
dados) com duas, três (cubo) ou mais dimensões. Outra característica desse banco de dados, é que os 
dados são tratados antes de seu armazenamento, fornecendo grande performance nas consultas gerenciais.

Enganam-se porém, aqueles que relacionam o modelo dimensional à implementação física exclusiva em 
banco de dados multidimensional. A implementação é também aberta aos bancos de dados relacionais. 
Alguns projetos de uma Empresa podem ser aplicados com qualquer desses bancos de dados, como por 
exemplo, data warehouse, que relaciona-se fortemente com o modelo multidimensional citado acima. 
Para melhor escolha, é necessário apresentar algumas diferenças básicas e suas aplicações mais 
adequadas. Na tabela 5.1, apresentamos as principais características a considerar:

CARACTERÍSTICAS BD RELACIONAL BD MULTIDIMENSIONAL

Gerenciamento de 
Decisões

É necessário mapear os dados 
utilizando representação 
tabular, para apresentar ao 
usuário informações 
multidimensional. É possível 
gerenciar grande quantidades 
de dimensões.

Desenhado 
naturalmente                                                     
 para gerenciamento de                   
                                   múltiplas 
dimensões,                                                      
embora tenha 
restrições                                                     



quanto ao número 
de                                                    
  dimensões gerenciáveis.

Cálculos que    envolvam 
múltiplas    dimensões.

Para ser eficiente, requer 
adequado desenho das 
dimensões.

Gerenciamento natural

Software integrado de 
gerenciamento de dados.

Básico. Muito poucos BD 
Relacionais oferecem essa 
funcionalidade.

Integrado, com variações entre os 
gerenciadores.

Escalabilidade (Volumes 
de dados x Concorrência)

Gerenciados com 
memória              principal 
com mais de 
4Gb,                         índices 
eficientes e                        
implementações de 
consultas                          que 
podem ser 
executados                          em 
paralelo.

Por estarem relativamente em lançamento 
tecnológico, as características mencionadas 
ao lado são atualmente difíceis de encontrar 
nos BD Multidimensionais.

Modelo de dados O modelo relacional 
é                          Standard e já 
tem                          
demonstrado sua 
excelente                          
funcionalidade nas 
últimas                          
décadas. A linguagem SQL 
é                          Standard.

 Não existe um 
modelo                                                   
multidimensional Standard. Não existe uma 
linguagem de manipulação de dados 
Standard.

 

Tab. 5.1- Principais características entre BD Relacional e BD Multidimensional

 

Um Banco de Dados Relacional é a melhor opção quando os dados são   volumosos (5 - 10 Gb em diante) 
ou quando se estima o crescimento constante. Igualmente conveniente quando o número de usuários 
concorrentes esperados é grande (acima de 50).

Similarmente, o Banco de Dados Multidimensional é uma boa opção no caso de volumes ao redor de 10 
Gb, com poucos usuários concorrentes. A integração natural das ferramentas de exploração, com a 
estrutura de representação multidimensional dos dados, faz com que os Multidimensionais sejam viáveis 
para as aplicações com funcionalidade superior, realizadas em períodos curtos de tempo.

Percebe-se, então, que cada um desses bancos de dados possuem suas aplicabilidades, mas não podemos 
deixar de atentar que o Banco de Dados Multidimensional possui mais restrições de implementação, por 
estar ainda em avanço tecnológico, enquanto que o Banco de Dados Relacional é mais abrangente, 
implementando inclusive, modelos com muitas dimensões. Outra característica não técnica, porém menos 
importante, é o custo dos gerenciadores em si. Se a corporação já domina a cultura do Banco de Dados 
Relacional (comum nas grandes empresas), uma estratégia adequada seria desenvolver seus projetos, data 



warehouse por exemplo, neste ambiente, pois poderiam contar com   desenvolvedores e DBA’s com 
experiência em otimizações de aplicações e ajuste fino de bases de dados, conhecimento esse, difícil de 
adquirir em curto espaço de tempo com os Bancos de Dados Multidimensionais.



6.      CONCLUSÃO
A Ciência da Computação conquistou o mundo e revolucionou a forma como se trabalha com as 
maiores riquezas na atualidade: o conhecimento e a informação. A partir da disponibilização 
rápida da informação proporcionada pela indústria da informática, difunde-se mais facilmente o 
conhecimento adquirido pelo homem, possibilitando o acesso a diversas pessoas com interesses 
afins.

O desenvolvimento dessa tecnologia proporciona o acesso à informação a uma quantidade cada 
vez mais significativa de usuários finais, considerados muitas vezes, como leigos. Essas 
tecnologias têm incrementado a abrangência dos sistemas e, por conseguinte, tornando a etapa de 
especificação e de desenvolvimento uma tarefa extremamente complexa.

Modelagem dimensional é mais difícil de descrever do que de aprender. Tudo que realmente 
necessita de uma compreensão de negócio,  depende de modelagem e disciplina para manter um 
modelo eficaz. Um produto saudável do esforço modelado é um entendimento mais claro e mais 
profundo dos elementos de seus negócios. Muitos poucos participantes em uma modelagem 
dimensional deixam seus projetos sem terem aprendido alguma coisa valiosa sobre os drivers e 
relacionamentos do processo. 

Através da modelagem dimensional, pode-se mostrar tudo isso claramente, pois, com uma simples 
estrutura de “cubo de dados”, ferramentas próprias e uma implementação adequada, consegue-se  
atender as necessidades do usuário final com maior rapidez e qualidade. 

As três tecnologias, Data Warehouse, Data Mining, OLAP, que constituem a mais recente geração 
de Sistemas de Apoio à Decisão, são novas e ainda existe muito a se desenvolver e a se aprender 
sobre elas. Porém, as empresas que já implementaram algumas delas estão satisfeitas com os 
resultados alcançados. 

Hoje em dia, existe um grande problema, que torna-se evidente quando as empresas não oferecem 
uma treinamento eficaz para o seu pessoal antes de começar um projeto de Data 
Warehouse/Mining. Pois,  com certeza iriam demorar um grande e precioso tempo para 
detectarem que data warehouse não é apenas uma replicação das bases operacionais.

É dito pelos especialistas que, o tamanho de um data warehouse excede a mais da metade do 
tamanho da base operacional, este com certeza irá gerar problemas de acesso chegando a 
conclusão de que existe um erro no projeto de construção deste data warehouse. Pois para 
desenvolvê-lo necessita-se de uma grande variedade de tecnologias. Elas consistem em processos 
de data warehousing (entendimento, coleta, organização, armazenamento, atualização e uso das 
informações) e tecnologias de software e hardware. 

A evolução de um DW é interativa por natureza. Os analistas e gerentes  de  negócio irão 
descobrindo novas  informações  na                 medida em que utilizam o DW. Esta utilização  
pode  trazer impactos  nos sistemas operacionais, porque pode-se  precisar de dados que não estão 
cadastrados, ou pode-se concluir que a qualidade  dos  dados  não é boa.

Tendo um Banco de Dados Multidimensional confiável e uma ferramenta OLAP, é possível várias 
análises de seus processos em diversas dimensões para inúmeras decisões a serem tomadas, pois 
as ferramentas que existem no mercado hoje, conseguem com facilidade e rapidez mostrar como o 
empresário quer ver as informações necessárias para uma decisão de alto impacto ou risco para 
sua empresa. 

Em um Banco de Dados Relacional é necessário um especialista em informática para se montar 
um relatório, um gráfico ou até um sistema de análise gerencial para tomada de decisão. Enquanto, 



utilizando a tecnologia OLAP e multidimensional será necessário um analista de sistemas, para 
montar um cubo confiável, rico em informações. Mas quando este cubo já estiver pronto, qualquer 
pessoa com mínimo possível de entendimento e treinamento, poderá montar várias visões com 
diversas dimensões lendo alguma instância do cubo criado pelo analista. E também, poderá incluir 
facilmente gráficos e, caso necessário, até relatórios para a análise e decisão. Ou seja, com menos 
mão de obra especializada conseguirá com mas rapidez e qualidade ter a informação necessária 
para uma decisão.

Modelagem Dimensional não está  ligada  a  um  tipo  de representação  física dos dados, mas 
pode  estar  relacionado com  banco de dados multidimensional. Transformar informações em 
"cubos", não é difícil de entender ou praticar e certamente não é um conceito novo. Apesar do 
grande enfoque que vem recebendo,  este conceito está presente  no mundo desde os anos 60, 
lembrando que a mais simples planilha eletrônica  não  deixa de ser um modelo  dimensional  de 
duas dimensões.

 



APÊNDICE A
 

De acordo com KIMBALL, existem mitos da modelagem dimensional, que são:

1.       “Ninguém compreende modelagem dimensional”.  Este mito tornou-se absurdo, tendo visto 
excelentes projetos dimensionais criados. Uma geração inteira relacionados ao negócio varejo 
e indústrias têm  usado projetos dimensionais em bancos de dados nos últimos 15 anos. 
Inclusive, Ralph Kimball  aprendeu sobre modelagem dimensional  nas existentes aplicações 
A.C. Nielsen e IRI  que foram instaladas para trabalhar em tais lugares como Procter & 
Gamble e A The  Clorox Company por volta de 1982. Acidentalmente, embora este artigo ter 
sido um “divã” em termos de bancos de dados relacional, os argumentos a favor da 
modelagem dimensional são aceitos perfeitamente bem para os administradores de bancos de 
dados  multidimensional tal como Oracle Express e Arbor Essbase .

2.       “Modelagem Dimensional servem somente para bancos de dados na área de varejo.” Hoje a 
realidade é outra, pois esta modelagem tem sido aplicado para muitas áreas de diferentes 
negócios incluindo comércio bancário, seguradoras, operações de companhia de telefone, 
publicidade de jornal, companhia de petróleo que abastece postos.

3.      “Snowflake é uma alternativa para modelagem dimensional.” Snowflake é a remoção de 
redundâncias e a redução do espaço em disco a partir da normalização da tabela dimensão, ou 
seja,  a realocação de atributos na tabela dimensão “secundárias”. Snowflake certamente não é 
estranho na modelagem dimensional, sendo um “embelezamento e limpeza” do modelo básico 
dimensional. Um analista pode usar snowflake com a consciência clara que esta técnica 
melhora o entendimento do usuário e performance global. 

4.      "Modelagem Dimensional somente para certos tipos data marts." Este mito é uma tentativa 
para marginalizar a modelagem dimensional por indivíduos que não compreendem seu poder 
fundamental e aplicabilidade. Modelagem Dimensional é a técnica apropriada ao projeto 
global de um empreendimento de um Data Warehouse. Tal projeto dimensional consiste de 
“famílias” de modelagens dimensionais, onde cada família descreve um processo de negócios.
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