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RESUMO

 

Nos anos 90 as organizações passaram por períodos de fortes transformações. Pressões de várias 

naturezas forçam-nas a se adaptarem, a reagirem à concorrência de outras tantas. O processo de 

globalização dos mercados traz à tona um grau de interdependência entre as nações e um fluxo de 

produtos, serviços e idéias até então não vivenciado antes. Esse fluxo implica na intensificação do 

impacto da evolução tecnológica que se alastra pelo globo, tornando velho o novo, e obsoleto o que há 

pouco era moderno. Fatores como custo e produtividade continuam importantes, mas qualidade e 

inovação tornaram-se críticos para a conquista e principalmente para a manutenção da vantagem 

competitiva. Aliás, vantagem competitiva, foi e é uma meta que nunca pareceu tão difícil de ser obtida, ou 

melhor, mantida. 

Nessa guerra declarada, cujo objetivo é a sobrevivência, e, sobretudo o sucesso nos negócios, executivos 

e dirigentes de empresas armam-se: programas de qualidade, downsizing, rigthsizing e reengenharia 

revelam empresários e empresas buscando um esforço de reação. Em paralelo com esses programas, 

outras ferramentas de apoio ganham espaço, sobretudo aquelas relacionadas com a tecnologia da 

informação. Os sistemas de informação, de uma forma geral, tornaram-se elementos de primeira 

necessidade. O que dizer, então, dos sistemas de informação e de apoio à decisão? Tais ferramentas vêm 

sendo gradativamente implantadas nas empresas com base em métodos voltados para identificar dados 

estratégicos e aspectos críticos dos negócios. Em decorrência do próprio objetivo, vêm crescendo em 

importância na medida em que agilizam o diagnóstico de problemas e a descoberta de oportunidades. 

Observando o relacionamento entre tecnologia da informação associada a mudanças organizacionais no 

contexto da globalização e da inovação tecnológica acentuada, vê-se com a evolução da tecnologia da 

informação a possibilidade de reestruturação das empresas visando com isso sua permanência no 

mercado, fazendo com que estas empresas se tornem grandes detentoras de tecnologias.

Este trabalho tem como principal objetivo mostrar como a tecnologia da informação diante de um 

mercado globalizado auxilia dirigentes e administradores na tomada de decisões importantes em um 

ambiente onde decisões rápidas e precisas tornam o processo decisório menos complexo, menos arriscado 

e, portanto, mais confiável, fazendo com que o grau de incerteza seja mínimo face as características do 

novo mercado.
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1. INTRODUÇÃO
 

 

A tecnologia da informação evoluiu rápido nos últimos 40 anos de informática. A retenção do 
conhecimento humano e o seu uso no processo decisório começa a fazer parte dos sistemas de 
informação. A sobrevivência no mundo dos negócios tem sido um grande desafio para as empresas e seus 
dirigentes. A busca por melhor produtividade obrigou todos a otimizar serviços ao cliente, minimizar 
custos de produção e distribuição e, principalmente, satisfazer as expectativas do consumidor. Uma visão 
estratégica de médio e longo prazo determina o sucesso do empreendimento e a tecnologia da informação 
é o mecanismo indispensável de viabilização deste processo. 

 

E juntamente com essa evolução da visão estratégica das empresas, no capítulo 1 é abordado o 

tema Business Intelligence, ou inteligência de negócios, um conceito que envolve um conjunto de 

tecnologias e ferramentas utilizadas no apoio ao negócio e em como utilizar a inteligência voltada para os 

processos de administração das empresas com o objetivo de auxiliar seus dirigentes e administradores. 

Formado por várias outras tecnologias de apoio ao processo decisório que serão mostrados ao longo deste 



trabalho, o business intelligence tornou-se uma ferramenta necessária e de uso em larga escala pelas 

corporações que desejam sobreviver no mercado globalizado e competitivo.

 

No capítulo 2, é abordado o conceito de DSS - Decision Support System, ou Sistemas de Suporte a 

Decisão, mostrando quais as ferramentas e tendências que fazem o tratamento das informações, até então 

sem sentido para as empresas. E uma vez transformada a informação, a busca e compreensão de novas 

estratégias de ação.

 

Os grandes armazéns de dados ou Data Warehouse são abordados no capítulo 3, mostrando como 

essa tecnologia pode ajudar as empresas a utilizar melhor seus dados e transformá-los em informações 

competitivas e dados históricos. Centenas de megabytes de informação acumulados não querem dizer 

nada para as corporações e esta tecnologia tem como objetivo transformar simples dados sem sentido em 

informações úteis.

 

As ferramentas OLAP são a tecnologia que provê o acesso as informações obtidas nos data 

warehouses e são abordadas no capítulo 4. Serve de interface entre o data warehouse e os 

administradores das empresas, permitindo com isso, criar cenários, fazer previsões, simular ambientes, 

dentre outras, tornando assim, o processo decisório mais confiável.

 

O capítulo 5 explana sobre uma outra tecnologia que auxilia no tratamento de informações que 

estão escondidas e, portanto, fora do alcance da compreensão dos administradores. O Data Mining ou 

mineração de dados é o processo de extrair informações potencialmente úteis a partir de dados brutos 

armazenados pelas empresas. Trabalhando com técnicas estatísticas avançadas e princípios de inteligência 

artificial, a tecnologia data mining identifica padrões mercadológicos e de comportamento, hábitos e 

hobbies de consumidores, podendo com isso traçar associações que revelem grandes filões de mercado.

 

Os sistemas de informações executivas ou EIS são abordados no capítulo 6 e mostram como o 

domínio da informação é um fator determinante para a competitividade entre as empresas, pois a 

necessidade de dados precisos e coerentes auxiliam os administradores e dirigentes na tomada de 

decisões.

 

No capítulo 7 é abordado uma tecnologia que também faz parte do business intelligence, o CRM 



ou gerenciamento do relacionamento do cliente e que tem como objetivo estreitar os relacionamentos 

empresa/cliente com o objetivo de obter a fidelidade do cliente e agregar mais consumidores.

 

No capítulo 9, é feita uma conclusão sobre o tema, abordando todas as tecnologias que fazem 

parte do business intelligence e suas tendências assim como as mercadológicas, já que as grandes 

corporações têm como finalidade agregar mais inteligência em seus negócios visando com isso atenuar o 

processo decisório e obter o sucesso empresarial.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. DSS – SISTEMAS DE SUPORTE A DECISÃO

 

A concorrência acirrada, a maior exigência de qualidade por parte dos clientes e as dificuldades 
econômicas que as empresas estão enfrentando vem forçando estas empresas a se modernizarem, serem 
mais criativas e mais eficientes na solução dos seus problemas. Neste ponto, as tecnologias da informação 
estão dando uma boa contribuição para os gerentes e administradores a conseguirem enfrentar os seus 
constantes desafios. Algumas destas tecnologias da informação se transformaram em ferramentas 
estratégicas para se obter sucesso no gerenciamento dos negócios.

 

Hoje em dia uma organização precisa utilizar toda informação disponível para criar e manter vantagem 
competitiva. Sai na frente a organização que consegue tomar decisões corretas e rápidas. Com esta 
importante tarefa nas mãos, profissionais tomadores de decisão tais como executivos, gerentes e analistas, 
exigem dos sistemas de suporte à decisão (Decision Support Systems - DSS) mais recursos para análise, 
front-ends que suportem consultas ad hoc, interfaces gráficas apropriadas, etc.

 

 

3.1 – A Tecnologia e o Processo Decisório

 

Não vai longe o tempo em que o foco fundamental da informatização estava restrito à atividade de 

rotina, na busca de eficiência nos procedimentos e processos organizacionais. As evoluções das técnicas 

gerenciais motivadas por requisitos, cada vez mais exigentes, da sociedade a quais instituições públicas e 

privadas estão voltadas, alteraram o foco da informatização, inserindo uma nova variável: a informação 

para a tomada de decisões. Os sistemas de informação executiva e gerencial surgem como resposta 

prática a essa nova variável, oferecendo meio para que os profissionais dos escalões mais altos acessem as 

riquezas de informações disponíveis nas bases de dados de suas organizações, com adequado tratamento 

de modo a servir de referência para apoiar decisões de caráter operacional, tático e estratégico [Pozzebon 

e Freitas, 1996].



 

Por muito tempo, as organizações têm implementado seus sistemas de suporte à decisão em um 

ambiente projetado para suportar as atividades operacionais da empresa. Neste ambiente as decisões 

operacionais que são aquelas direcionadas para o dia a dia são satisfatoriamente suportadas por meio de 

consultas pré-definidas às bases de dados e relatórios. 

 

No entanto, decisões de nível estratégico e tático exigem um conteúdo contextual associado aos 

dados mais rico do que aquele encontrado nas bases operacionais. No nível estratégico, o executivo 

trabalha com decisões de longo prazo, geralmente um ou mais anos no futuro e, portanto, precisa ter uma 

boa visão dos fatores internos e externos que podem impactar sua empresa. No nível tático, gerentes de 

nível médio trabalham com decisões de médio prazo, normalmente de um mês a um ano. O trabalho 

destes gerentes consiste em amarrar as decisões estratégicas com as decisões operacionais.

 

No âmbito administrativo, onde as decisões têm um grau de importância correlacionado aos meios 

de como se administra, os sistemas de informações estratégicas são fortes aliados, especialmente quando 

se leva em conta que o processo decisório é cada vez mais complexo, requerendo informações confiáveis 

e tempestivas. Os sistemas de informações executivas, gerenciais, de apoio e decisão, na verdade, 

atendem a camada estratégica da empresa, ou de uma organização. São sistemas que não têm caráter 

operacional, atuam através da identificação de indicadores, que podem ser ou de negócios ou de gestão, 

para que se possa tomar uma decisão rápida e certa.

 

Assim, pode-se dizer que sistemas de suporte a decisão são mecanismos informatizados 

compostos de métodos, técnicas e ferramentas para fornecer aos executivos, diretores e gerentes, 

informações necessárias à gestão do seu negócio [Turban & Walls, 1996]. Na grande maioria das 

organizações, percebe-se que as camadas vão se informatizando aos poucos. A partir daí, criam-se as 

bases. Essas bases vão se criando no operacional, que guarda os eventos que ocorrem no dia a dia. É uma 

base que tem os acontecimentos diários das transações. Já, em seguida, pode-se criar uma camada 

gerencial, atendendo ao primeiro nível da hierarquia, inserindo a necessidade de informação para tomadas 

de decisões dos gerentes e a seguir, mais além, atendendo o primeiro ou segundo escalão da empresa, ou 

da organização como um todo.

 

3.2 – O Ambiente e as Ferramentas de Suporte a Decisão



 

Quando se fala de sistemas de suporte a decisão ou sistemas de informação executiva, não se pode 

deixar de citar o modelo estratégico de uma organização. É muito difícil fazer um sistema de informação 

nessa categoria, se a empresa não tem uma visão estratégica. Portanto, o que acontece muitas vezes é a 

implementação boton-up dessa filosofia, começando por gerentes, por falta de uma visão estratégica. E 

essa visão estratégica envolve todos os aspectos que vão desde a missão da empresa, desde a missão da 

organização, dos seus objetivos, os fatores chaves que vão permeando toda essa organização para os 

horizontes de curto, médio e longo prazo. São ferramentas que fornecem cenários e simulações do 

ambiente de negócios.

 

Sistemas de suporte a decisão são ferramentas que oferecem o acesso às informações necessárias a 

uma tomada de decisão inteligente [Dhar e Stein, 1997]. Também conhecido por sistema de informações 

gerenciais, ou tecnicamente EIS, OLAP, Data Warehouse, ou ainda business intelligence, todas, 

ferramentas que dão suporte a decisão nos negócios. Estes sistemas são criados sobre um banco de dados 

com foco em informações de negócio, sejam financeiras, sobre vendas, controladoria, recursos humanos, 

marketing ou produção.

 

O conceito de suporte a decisão surgiu nos tempos de mainframes, quando não havia técnicas e 

ferramentas poderosas e os profissionais dos CPD’s estavam sempre ocupados com as tecnologias. Era a 

época da centralização. E para livrar os técnicos de informática de tantas tarefas surgiram os sistemas EIS 

- Executive Information System ou sistemas executivos de informação, e os usuários passaram a acessar 

informações diretamente nos banco de dados [Turban & Walls, 1996].

 

O ambiente de dados para suporte a decisão é fundamentalmente diferente do ambiente 

convencional de processamento de transações. No centro deste ambiente está o conceito do data 

warehouse, integrando e consolidando dados disponíveis em diferentes acervos para fins de exploração e 

análise, ampliando seu conteúdo informacional para atender as expectativas e necessidades de nível 

estratégico da empresa. Os modelos de dados voltados para ambientes transacionais, têm por finalidade 

eliminar redundâncias de dados e otimizar as transações nos banco de dados para projetos de data 

warehouses facilitando as consultas aos dados e incrementando a performance das pesquisas.

 

Para os tomadores de decisões estratégicas e táticas as dificuldades encontradas nos ambientes 



operacionais são:

 

·           Trabalho difícil e tedioso para coletar os dados que se encontram em diferentes locais e formatos;

·           Modelagem dos dados inapropriada para análise dos negócios da empresa. As bases operacionais 
são compostas por aplicações desenvolvidas pelos diferentes departamentos da empresa. A modelagem 
dos dados não é feita no contexto da empresa, e sim dos departamentos;

·           Baixo desempenho no acesso aos dados. As bases operacionais são gerenciadas por sistemas que 
privilegiam o processamento de transações on-line (OLTP). Os sistemas OLTP são eficientes e seguros 
para atualizações e inserções de dados na base. No entanto, não têm bom desempenho para a tarefa de 
análise, que geralmente requer consultas intensas;

·           Inconsistência dos dados. Os dados armazenados em banco de dados OLTP contém muitas 
inconsistências;

·           Ausência de contexto histórico dos dados disponíveis. Dados históricos são importantes para 
identificar tendências. Nas bases operacionais apenas o valor mais recente do dado é mantido. 

·           Ferramentas inadequadas para a tarefa de análise, sem suporte às consultas ad hoc e exigindo uma 
contínua assistência do pessoal técnico para ajudar na elaboração de consultas.

 

Há as ferramentas que são usadas mais ao nível de presidência, diretoria (EIS), enquanto que há 

outras de caráter departamental que estariam mais para os gerentes de departamentos das empresas. A 

diferença básica desses níveis é que o gerente teria o foco mais centrado dentro da organização, um foco 

externo menor, enquanto a alta administração apresenta um foco externo maior e está mais preocupada 

com o ambiente exterior e como este ambiente exterior está afetando a sua administração. O DSS acaba 

fornecendo cenários e simulações desses cenários. Seria como uma planilha Excel, se coloca na célula o 

valor e a planilha calcula o resto. Da mesma forma isso acontece com sistemas DSS, só que de uma forma 

mais complexa, envolvendo todo o negócio, todo o ciclo básico do negócio.

 
 

3.3 - A Evolução dos Sistemas de Apoio a Decisão
 

Os sistemas especialistas são audaciosos em seus objetivos e sutis em seus efeitos. A simulação do 
comportamento de um especialista na resolução de um problema é um objetivo notável, a dissecação e 
remontagem de atividades que ocorrem na engenharia do conhecimento influência a compreensão da 
organização, a execução da atividade e os papéis na empresa. O número exato desses efeitos, e a melhor 
maneira de administrá-los, ainda não são conhecidos.



 

O acompanhamento de novos desenvolvimentos ajuda a manter as possíveis aplicações e os usos 
atuais em perspectivas. E para finalizar tais pesquisas, deve-se desenvolver medidas de avaliação para os 
efeitos dos sistemas especialistas. Estas pesquisas geram diversas perguntas, tais como:

•         Quais são as economias de conhecimento? 

•         Quais são as economias proporcionadas por um julgamento mais rápido e mais eficaz de uma 
decisão? 

•         Como se começa a pensar sobre essas questões? 

 

Como já aconteceu anteriormente em outras fronteiras de inovação em Informática, também agora 
se percebe uma certa superposição de conceitos, definições e abordagens, o que normalmente deixa os 
clientes e usuários confusos num primeiro momento, e dificulta o desenvolvimento de projetos e as 
decisões de compra. Assim sendo, vale a pena uma reflexão mais profunda sobre essa nova forma de 
transformar dados corporativos em inteligência de negócio [Dhar e Stein, 1997].

 

O dado, a informação e, mais recentemente, o conhecimento tem sido o principal ativo com que a 
informática lida nas organizações. Todo sistema de informação pode ser visto, do ponto de vista mais 
técnico, como um conjunto de programas e de estruturas de dados. Os métodos de análise e projeto de 
sistemas historicamente enfocaram dados e processos. Mas de uma ênfase inicial em algoritmos, 
programas e processos, típica da década de 60, as metodologias de desenvolvimento migraram para uma 
abordagem centrada nos dados. Então, paulatinamente as preocupações dos desenvolvedores e dos 
usuários foram passando dos dados estritamente operacionais para as informações agregadas envolvidas 
no processo de tomada de decisão. Os sistemas evoluíram para acompanhar a sofisticação da gerência de 
negócios.

 

Vasant Dhar e Roger Stein, em seu livro Seven Methods for Transforming Corporate Data into 
Business Intelligence (Prentice-Hall, 1997), apresentam uma classificação para sistemas de informações. 
Essa classificação divide os sistemas em geral em:

i.                     Sistemas de processamento de transações e;

ii.                   Sistemas de suporte à decisão. 

 

Os sistemas de processamento de transações têm como principal objetivo o registro acurado das 

operações e fatos relevantes das áreas de negócio. A ênfase nesses sistemas é com a validação dos dados, 

visando maior qualidade e depuração das bases de dados. Já os sistemas de suporte à decisão são 

projetados para apoiar os gestores de negócio no processo de tomada de decisão numa perspectiva de 

mais longo prazo, no trato da informação, do que os sistemas de processamento de transações e 

envolvendo um maior julgamento humano. 

 



Os sistemas de suporte a decisão podem ser divididos ainda em sistemas orientados a modelos e 
sistemas orientados a dados. Os sistemas orientados a modelos se baseiam em modelos teóricos e 
capacidade de análise e agregação de dados em estatísticas e históricas. Um exemplo desse tipo de 
sistema é aquele usado por investidores para tomarem decisões sobre compra e venda de ações em bolsas 
de valores, onde por trás do sistema está um modelo econométrico que trata estatísticas históricas de 
variações de preços de ações para calcular o risco de uma decisão de compra. Já os sistemas orientados a 
dados computam totais, médias e distribuições, em diferentes perspectivas, dando variados elementos 
para a interpretação do tomador de decisão. Com o avanço nas áreas de redes e bancos de dados, esse tipo 
de sistema tem se desenvolvido muito. O grande interesse atual em data warehouse reflete o crescimento 
da importância dos sistemas de suporte a decisão orientados a dados. 

 

À medida que a infra-estrutura de informações das empresas amadurece, aumenta a necessidade 
de qualidade dos dados e de sistemas eficientes e eficazes de suporte a decisão. No limite, esse tipo de 
sistema e o uso corporativo que se faz dele alavancam o conhecimento de negócio - ou sua inteligência, 
como preferem diversos autores atualmente - resultando em vantagem competitiva [Dhar e Stein, 1997].

 

As pesquisas recentes, assim como os produtos mais atualizados, incorporam diversas 
metodologias para transformar os dados corporativos em inteligência competitiva: algorítmos genéticos 
para a evolução de soluções, redes neurais e simulação do cérebro, sistemas especialistas baseados em 
regras de negócio, ambigüidade e lógica fuzzy, analogia e raciocínio por exemplos, sistemas de 
aprendizado, etc. Todas essas metodologias se baseiam em bases de dados corporativas e em data 
warehouse. 

 

Concebido para armazenar dados de sistemas de apoio a decisão, o data warehouse os reúne, 

agregando-os conforme a necessidade e permitindo sua recuperação com ferramentas de produtividade 

para agilizar os processos de gestão do negócio. Dois conceitos interligados e complementares se 

distinguem aqui: data warehouse e data warehousing. Data warehouse é uma coleção de dados orientada 

por assunto, integrada, variante com o tempo e não-volátil, para suportar o processo de tomada de 

decisão. Já data warehousing é o processo pelo qual uma organização obtém valor de seus recursos 

informacionais através de data warehouses. 

 

Ser uma coleção de dados variante no tempo significa que todos os dados são acurados em um 

determinado ponto do tempo, funcionando como “fotografias” de um momento específico da evolução 

dos dados. A característica da não-volatilidade dos dados num data warehouse advém do fato de que a 

consistência ao longo do tempo deve ser preservada e, uma vez "fotografada" numa determinada situação 

da base, não faz mais sentido alterá-la [Imnon, 1996].

 

A orientação por assunto é uma característica que distingue o data warehouse de aplicações 
tradicionais, orientadas por funções e processos. Os assuntos são aqueles de maior importância para o 
negócio da organização, como vendas, produtos, clientes, etc. A integração é outro item importante, pois 



a essência do data warehouse está em se poder relacionar, ao longo do tempo, as diferentes informações 
em sua abrangência.

 

Toda essa evolução, desde queries a bancos de dados, passando por processamento OLAP, data 
mining e agentes inteligentes, está associada com a evolução de bases de dados multidimensionais. Os 
Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados Multidimensionais são outro componente da arquitetura de 
data warehouse. Esses sistemas armazenam as informações não como registros com chaves, mas ao longo 
de dimensões inter-relacionadas.

 

Existem hoje no mercado soluções de data warehouse que endereçam múltiplas partes da 
arquitetura de informação necessária. Mas para compreender melhor o posicionamento de um produto 
num mercado novo e em rápida expansão como este, é preciso estar orientado para soluções abertas, 
inter-operáveis e conceitualmente completas. Nenhum produto, ou família de produtos, hoje pode 
reivindicar abranger completamente todas as necessidades de uma arquitetura de data warehouse. É 
preciso compor soluções da forma mais eficiente para a organização, tendo em vista a perspectiva de 
longo prazo e a proteção aos investimentos.

 

 

3.4 - Conclusão

 

Um conjunto de tecnologias surgiram para melhorar o acesso e a qualidade da informação 

utilizada pelos sistemas de suporte à decisão. Entre as tecnologias da informação, uma nova categoria de 

sistemas de suporte a decisão está surgindo e está sendo chamado de business intelligence, ou seja, 

inteligência agregada ao negócio tendo como suporte a tecnologia.

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. DATA WAREHOUSE

 

O dado, a informação e, mais recentemente, o conhecimento tem sido o principal ativo com que a 

Informática lida nas organizações. Todo sistema de informação pode ser visto, do ponto de vista mais 

técnico, como um conjunto de programas e de estruturas de dados. Os métodos de análise e projeto de 

sistemas  historicamente  enfocaram  dados  e  processos.  Mas  de  uma  ênfase  inicial  em  algoritmos, 

programas e processos, típica da década de 60, as metodologias de desenvolvimento migraram para uma 

abordagem  centrada  nos  dados.  Então  paulatinamente  as  preocupações  dos  desenvolvedores  e  dos 

usuários foram passando dos dados estritamente operacionais para as informações agregadas envolvidas 

no processo de tomada de decisão. Os sistemas evoluíram para acompanhar a sofisticação da gerência de 

negócios.

Analisar  informações  para  tomada de decisão  não é  uma atividade nova.  O que  é  novo,  é  a 

tecnologia de suporte  a este  processo. Data Wareouse é uma evolução dos sistemas de suporte a decisão 

(DSS - Decision Support Systems) que surgiu a partir das facilidades providas pelas tecnologias de banco 

de  dados  e  cliente-servidor  (c/s).  Há  décadas,  as  empresas  tem  sistematicamente  coletado  dados 

operacionais através de seus sistemas OLTP (Online Transaction Processing Systems). Mas, em muitos 

casos, não houve a preocupação com a integração entre as fontes de dados e com o tratamento dos dados 

históricos.

 

 

4.1 - Os Grandes Armazéns de Dados

Data  warehouse,  ou  Armazém  de  Dados  pode  ser  definido  como  um  banco  de  dados 

especializado, o qual integra e gerencia o fluxo de informações a partir dos bancos de dados corporativos 



e fontes de dados externas à empresa. “É um conjunto de dados baseado em assuntos, integrado, não 

volátil em relação ao tempo, de apoio às decisões gerenciais” [Imnom, 1996]. Um  data warehouse é 

construído para que tais dados possam ser armazenados e acessados de forma que não sejam limitados por 

tabelas e linhas estritamente relacionais.

“A função do  data warehouse (DW) é tornar as informações corporativas acessíveis para o seu 

entendimento, gerenciamento e uso. Como o DW está separado dos bancos de dados operacionais, as 

consultas dos usuários não impactam nestes sistemas, que ficam resguardados de alterações indevidas ou 

perdas de dados” [Taurion, 1997]. O DW não é como um software, que pode ser comprado e instalado em 

todos os computadores da empresa em algumas horas, na realidade sua implantação exige a integração de 

vários produtos e processos.

O  avanço  que  culminou  na  chegada  do  conceito  de  data  warehouse para  a  tecnologia  da 

informação, se dá com a evolução dos processos tecnológicos na área.  Em decorrência da revolução 

industrial e das grandes guerras mundiais, o primeiro grande passo para os data warehouses foi dado. Por 

volta de 1970, a época de uma nova tecnologia de armazenamento e acesso a dados, havia chegado: a 

introdução  do  armazenamento  em disco,  ou  DASD (direct  access  storage  device,  ou  dispositivo  de 

armazenamento de acesso direto), surgiu um novo tipo de software conhecido como SGBD ou sistema de 

gerenciamento de banco de dados. Com o DASD e o SGBD surgiu a idéia de um “banco de dados”, 

também  definido  como  uma  única  fonte  de  dados  para  todo  o  processamento.  O  banco  de  dados 

promoveu uma visão de uma organização “baseada em dados”, em que o computador poderia atuar como 

coordenador central para atividades de toda a empresa. Nesta visão,  o banco de dados tornou-se um 

recurso corporativo básico. Com isso, os computadores começaram a ser vistos como uma verdadeira 

vantagem competitiva. A idéia dos sistemas de informação para os negócios começou a tomar forma. Em 

outras palavras, os computadores tornaram-se importantes máquinas de negócios, por meio dos quais as 

empresas alcançaram mais eficiência [Tanler, 1997].

Nas décadas de 70 e 80, grandes aperfeiçoamentos tecnológicos resultaram em novos sistemas de 

informação que custavam bem menos e eram bem mais poderosos. Com o surgimento dos bancos de 

dados relacionais a informatização nas empresas já acontecia a passos largos: as pessoas mais influentes 

tinham acesso aos microcomputadores e a sua facilidade de uso aumentou muito. Com o processamento 

de transações  on line de alta performance, surgiram os sistemas de reservas aéreas em nível mundial, 

sistemas bancários globais e cartões de créditos internacionais. A chegada de novas tecnologias, como os 

PC’s e as linguagens de 4ª  geração,  permitiu-se que o usuário final assumisse um papel mais ativo, 

controlando diretamente os sistemas e os dados, fora do domínio do clássico processamento de dados. 

Com essa evolução, as empresas começaram a perceber que poderiam analisar de forma otimizada 

seus dados, ou seja, descobriram que poderiam incrementar seus recursos de business intelligence.  Essa 

descoberta muda o enfoque que até então fora atribuído ao conjunto de informações (sistemas). Nasce 



então, um novo conceito para a tecnologia da informação, onde os sistemas informatizados passaram a 

pertencer a dois grupos:

- Sistemas que tratam o negócio: dão suporte ao dia a dia do negócio da empresa, garantem a operação da 

empresa, e são chamados de sistemas transacionais; e;

- Sistemas que analisam o negócio: sistemas que ajudam a interpretar o que ocorreu e a decidir sobre 

estratégias futuras para a empresa – compreendem os sistemas de suporte a decisão.

Com  a  chegada  de  novas  ferramentas  tecnológicas  de  análise  de  informação,  os  gerentes 

começaram a exigir dos sistemas transacionais respostas às suas solicitações. Como esses sistemas foram 

desenvolvidos para garantir a operação da empresa, não estavam preparados para gerar e armazenar as 

informações estratégicas necessárias a um business intelligence eficiente. Em atendimento às solicitações 

dos gestores em relação à deficiência da análise de informação nos sistemas legados, surgiu no mercado 

os chamados ‘Programas Extratores’. Esses programas extraem informações dos sistemas transacionais 

com o intuito de trabalhá-las em outros ambientes. Muitas vezes essas extrações ocorriam em arquivos 

intermediários, onde as informações sofriam novos tratamentos. Isso provocava uma falha na integridade 

das  informações  acarretando,  muitas  vezes,  uma  falta  de  credibilidade  dos  dados,  uma  queda  da 

produtividade e a informação sendo publicada com valores diferentes. Além disso, pelo fato de que os 

sistemas transacionais geravam um grande volume de dados e pela diversidade dos sistemas implantados 

nas empresas, as pesquisas (relatórios) realizadas, eram produzidas muito lentamente [Silverstone,Inmon 

e Graziano, 1997]. 

Nos tempos do Clipper e do Cobol fazer um relatório desse nível significava perder muitas horas 

sobre o computador, pois se fazia necessário que fossem extraídos os dados de vários sistemas, muitas 

vezes esses não ‘conversavam’ entre si. Apesar dessas razões, é importante salientar que é possível a 

prática de business intelligence com os sistemas operacionais da empresa, e com outras fontes de dados, 

como planilhas eletrônicas e dados em papel, mas esse procedimento implica em grande possibilidade de 

equívocos, já que esses dados são oriundos de várias fontes independentes, e não possuem entre si relação 

de  integridade.  Outro  fator  importante  que  prejudicava  as  decisões  foi  a  falta  de  registro  dos  fatos 

históricos nos sistemas transacionais, pois estes trabalhavam com uma situação instantânea dos negócios. 

Para resolver este problema, começou-se a estudar uma forma de se armazenar a informação contida nos 

sistemas transacionais  numa base de dados central,  para que houvesse integração total  dos dados da 

empresa.  Além disso,  era  necessário  manter  o  histórico  das  informações  e  fazer  com que  ela  fosse 

disposta dimensionalmente, ou seja, o analista de negócios poderia visualizar um mesmo fato através de 

diversas dimensões diferentes. O nome dado a essa modalidade de sistema de apoio a decisão foi o data 

warehouse.

É notória a evidência que os bancos de dados são de vital importância para as empresas e também 



se sabe que sempre foi difícil analisar os dados neles existentes. Tudo isso porque geralmente as grandes 

empresas detém com o decorrer do tempo um volume enorme de dados; podendo estar  em diversos 

sistemas diferentes espalhados pela empresa. Não se conseguia buscar informações que permitissem a 

tomada  de  decisão  embasadas  num histórico  dos  dados. O que  não  se  sabia  é  que  em cima  desses 

históricos  pode-se  identificar  tendências  e  posicionar  a  empresa  estrategicamente  para  ser  mais 

competitiva e conseqüentemente maximizar os lucros diminuindo o índice de erros na tomada de decisão. 

Essas tecnologias já estão bem difundidas oferecendo muitas opções de ferramentas para 

conseguirmos cumprir todas essas etapas.

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

 

•        Dispõem de habilidade para extrair, tratar e agregar dados de múltiplos sistemas operacionais 

em data marts ou data warehouses separados;

 Armazenam dados freqüentemente em formato de cubo (OLAP) multi-dimensional permitindo rápido 
agregamento de dados e detalhamento das análises (drilldown); 

•        Disponibilizam visualizações informativas, pesquisando, reportando e modelando capacidades 

que vão além dos padrões de sistemas operacionais freqüentemente oferecidos.

 

Um data warehousing não é um produto que se compra, mas sim um projeto que envolve análise e 

implementação com a participação de várias tecnologias. Pelo fato de sua importância estratégica dentro 

da empresa, na medida em que proporciona a tomada de decisão apoiada em dados confiáveis e de fácil 

acesso, este assunto tem despertado grande interesse no mercado. Atualmente o processo de construção 

de um DW também está sendo considerado no âmbito da tecnologia Web [Tanler, 1997].

 

A geração de dados integrados e históricos que auxiliam os executivos na tomada de decisão são 

embasados em fatos e não em intuições ou especulações, o que reduz a probabilidade de erros na hora da 

decisão. Cerca de 88% dos diretores admitem que dedicam quase 75% do tempo às tomadas de decisão 

apoiadas em análises subjetivas, menosprezando o fato de que por volta de 100% deles tem de alguma, 

forma acesso a computadores.

 

Em principio, um DW provê um banco de dados especializado que gerencia o fluxo de 



informações, a partir dos bancos de dados corporativos e fontes de dados externas à empresa, para as 

aplicações do usuário final. A função do DW é tornar as informações corporativas acessíveis para 

entendimento, gerência e uso. Os dados operacionais e de fontes externas armazenadas no DW devem ser 

tratados a fim de se eliminar inconsistências e serem integrados num banco de dados orientado a assuntos.

 

Como o DW está separado dos bancos de dados operacionais, as informações podem ser 

exportadas dos sistemas legados para sistemas abertos mais flexíveis e amigáveis, com disponibilidade de 

recursos gráficos e ferramentas de análise. Desta forma, as consultas dos usuários não impactam os 

sistemas operacionais que ficam resguardados de alterações indevidas ou perdas.

 

Um DW pode ser criado em etapas bem definidas. Pode ser iniciado pela criação de um data mart 

(DW para um assunto específico ou departamental) ou até mesmo um DW no nível corporativo.

 

Os primeiros resultados devem estar disponíveis em curto prazo. É importante traduzir 

rapidamente as necessidades do negócio em uma especificação que possa ser construída em etapas. Essa 

abordagem minimiza riscos e o tempo de apresentação dos resultados iniciais.

 

Mesmo para especialistas, construir um DW pode ser um desafio de integração de sistemas. Os 

dados de produção e de fontes externas precisam ser mapeados para o modelo de dados do DW. Precisa 

haver um sincronismo entre os dados operacionais e os dados de tomada de decisão [Inmon, 1996]. Para 

análises multi-dimensionais, os dados precisam ser transferidos e sincronizados em um banco de dados 

multi-dimensional.

 

A escolha do banco de dados de suporte ao DW precisa ser criteriosa.   Alguns critérios que 

devem ser analisados são: desempenho na carga e indexação dos dados, tempo de resposta, capacidade de 

armazenamento, paralelismo e escalabilidade.

 

Considere as ferramentas disponíveis no mercado que normalmente ajudam a compor um 

ambiente DW com a finalidade de prover: interfaces amigáveis, geração de relatórios, análises 

multidimensionais, acesso via web e data mining. Assim como um DW que possa ser expandido, 



mantendo níveis aceitáveis de desempenho até centenas de gigabytes.

 

Há também que se preocupar que um ambiente DW deve ser aberto para permitir que os 

componentes ou ferramentas iniciais identificadas como necessárias, no futuro, possam ser substituídas 

por outras mais atuais e eficientes.

 

Considere o sistema de armazenamento que fisicamente gerencia o tráfego, alocação, backup e 

restauração dos dados. Estima-se que nos próximos 5 anos, as empresas terão que armazenar digitalmente 

duas  vezes mais o que armazenaram nos últimos 35  anos. Esta explosão de dados se deve à proliferação 

de aplicações como DW, data mining, processamento de imagens, workflow e OLTP, denominada “data 

and graphic intensive”.

 

Deter um enorme volume de dados não quer dizer nada. É preciso transformar dados brutos em 

informação e buscar com isso uma abrangência maior do mercado. A tecnologia de data warehouse 

surgiu num momento bem adequado, pois o avanço da globalização sobre os principais continentes 

comerciais (unificação da Europa; criação de um mercado comum para os Estados Unidos, Canadá e 

México; e a política do Mercosul nos países latino-americanos) trará a queda de fronteiras e, 

conseqüentemente, das reservas de mercado e dos protecionismos com as empresas locais. Isto tudo faz 

com que a concorrência seja extremamente acirrada, onde sobreviverão somente as empresas que melhor 

se adaptarem ao novo mercado e oferecerem um produto diferenciado que supere o dos concorrentes.

 

Concebido para armazenar dados de sistemas de apoio à decisão, o data warehouse os reúne, 

agregando-os conforme a necessidade e permitindo sua recuperação com ferramentas de produtividade 

para agilizar os processos de gestão do negócio. Dois conceitos interligados e complementares se 

distinguem aqui: data warehouse e data warehousing. “Data warehouse é uma coleção de dados 

orientada por assunto, integrada, variante com o tempo e não-volátil, para suportar o processo de tomada 

de decisão. Já data warehousing é o processo pelo qual uma organização obtém valor de seus recursos 

informacionais através de data warehouses” [Inmom, 1996].

 

O termo data warehouse pode não estar muito claro ainda, pois há divergências de conceitos no 

mercado. Dessa forma, a melhor definição a ser dada engloba as características peculiares a qualquer data 



warehouse. Segundo Inmon em seu livro “Building a Data Warehouse”, de 1996, eis algumas mais 

difundidas:

 

Orientado a Assunto: armazena informações corporativas importantes para os negócios do dia-a-dia, o 

que comparativamente contrasta com os processos clássicos desenvolvidos para manter transações 

diárias. Os sistemas desenhados com orientação a processo estão envolvidos no desenho do banco de 

dados e nos modelos de processo. O data warehouse é focado no desenho do banco de dados e no modelo 

de dados, onde os dados com que ele trabalha são diferentes dos dados dos sistemas orientados a 

processo. Um data warehouse precisa apenas das informações importantes para o processo de suporte à 

decisão. Já os sistemas orientados a processos necessitam de informações que são importantes para o 

suporte à decisão.

 

Integrados: os dados contidos no data warehouse são altamente integrados, o que pode ser notado de 

várias formas, principalmente na consistência dos itens: convenção de nomes, atributos físicos dos dados, 

etc. Essa característica é um grande diferencial em relação à falta de integração presente em muitas das 

aplicações operacionais.

 

Variável com o Tempo: um dado no data warehouse espelha algum momento de tempo, oposto ao dado 

operacional que espelha o momento de acesso. 

 

Não-volátil: envolve as operações básicas de carga dos dados e de acesso aos dados no modo ‘somente 

leitura’. A base da funcionalidade de um data warehouse é bem diferente de um sistema operacional e, 

assim sendo, as formas de solicitações a um SGBD também diferem para ambos os sistemas. O data 

warehouse não precisa envolver-se nas alterações de cada registro, pois os dados provenientes do 

ambiente operacional são filtrados e modificados para adequação ao data warehouse, onde os ficarão 

armazenados até serem descartados.

 

O objetivo final da construção de um data warehouse é resolver problemas nos negócios. Dessa 

forma, o data warehouse funciona como um fornecedor de informações completas, precisas, abrangentes 

para uma efetiva tomada de decisão nos negócios. A idéia básica de um data warehouse é extrair dados 

de diversas fontes e depois transformar, filtrar, consolidar (conforme o necessário) e armazenar esses 



dados em uma base de dados modelada adequadamente [Kimball, 1998].

 

Como se pôde notar, ainda não existem metodologias formais para a implementação de um data 

warehouse, mas sim passos importantes a serem seguidos. Por esta razão, é válido afirmar que não 

encontramos na prateleira uma metodologia de data warehouse, esta deve ser criada e adaptada de acordo 

com as características e expectativas de cada empresa.

 

Um aspecto bastante crítico relaciona-se com a avaliação das ferramentas e da arquitetura a ser 

implantada. Estes dois aspectos estão intrinsecamente ligados e dependem do volume de dados que, por 

sua vez, pode ser um elemento ‘impedidor’. Se o modelo proposto e o nível de granularidade de 

identificação refletirem um número elevado de dimensões e ocorrências, a implementação ganhará um 

obstáculo talvez intransponível: o volume de dados excessivo.

Como as  empresas  demoram vários anos para gerar  e  armazenar  um volume considerável  de 

informações, é normal que estes dados estejam espalhados por diversos locais e que tenham sido gerados 

por sistemas desenvolvidos em diferentes ambientes e linguagens. Um dos desafios da implantação de um 

DW é justamente a integração destes dados,  eliminando as redundâncias e identificando informações 

iguais que possam estar representadas sob formatos diferentes em sistemas distintos.

Com a implantação de um DW são necessários novos métodos de estruturação de dados, tanto 

para armazenamento quanto para a recuperação de informações.  Cabe ressaltar que as perspectivas e 

técnicas  necessárias  para  projetar  o  data  warehouse são  profundamente  diferente  dos  sistemas 

transacionais [Lambert, 1996]. Os usuários, o conteúdo dos dados, a estrutura dos dados, o hardware e o 

software, a administração, o gerenciamento dos sistemas, o ritmo diário, as solicitações, as respostas e o 

volume de informações são diferentes. 

Atualmente já existe um consenso de que o DW é uma arquitetura tecnológica que envolve o 

gerenciamento dos metadados (repositório de metadados); as fontes de dados (normalmente os sistemas 

legados);  a  construção  do  data  warehouse propriamente  dito;  o  acesso  e  recuperação  dos  dados;  as 

ferramentas de análise; e a infra-estrutura.

A tarefa de construção e disponibilização de um data warehouse é bastante complexa e exige um 

planejamento  rígido  e  bem  elaborado.  Uma  das  razões  para  esta  complexidade  é  a  diversidade  de 

habilidades que são necessárias para se formular, desenvolver, implementar, disponibilizar, explorar e 

manter  um  data  warehouse.  Em  um  projeto  de  DW  devem  estar  presentes  três  grandes  áreas  do 

conhecimento: o negócio, a tecnologia e o gerenciamento do projeto. O conhecimento sobre o negócio, 



está intimamente ligado ao entendimento do significado do dado contido no data warehouse. Ao mesmo 

tempo está relacionado ao entendimento dos requisitos do negócio que serão passados para as consultas e 

que possam ser satisfeitos pelo DW. Os dados contidos em DW devem estar diretamente relacionados ao 

negócio da empresa. Para o executivo que lida com as estratégias da empresa, estes dados possuem um 

valor inestimável, pois é através deles que se obtém a vantagem competitiva.

            O conceito básico desta arquitetura é implementar o data warehouse corporativo através do 

incremento de cada data mart. Com esta filosofia é possível atender as necessidades específicas de uma 

determinada área de negócio da empresa em um curto espaço de tempo, sem prejudicar as futuras 

integrações de novas necessidades de informações de outras áreas da empresa.

 

Seja em data marts ou em data warehouses corporativos, o conceito essencial em informações de 

suporte a decisão está associado à percepção e simulação de cenários ("e se isso acontecesse?"), e não 

apenas no entendimento dos dados existentes ("o que foi que aconteceu?"). Surge aqui o conceito de data 

mining, o qual abrange o uso de tipos especiais de software ("agentes de pesquisa") que agem sobre os 

dados para descobrir relações e padrões de comportamento não tão evidentes na base de dados [Inmon, 

1996].

 

            Portanto, é muito importante a participação de um profissional especializado em data warehouse 

para auxiliar as empresas a implantar uma nova filosofia de aproveitamento dos dados gerados pelo 

ambiente operacional. É muito simples acumular dados, mas é preciso disseminá-los e utilizá-los de 

maneira eficiente.

 

 

4.2 - Data Mart’s

 

A criação de um data warehouse requer tempo, dinheiro e considerável esforço gerencial. Muitas 

companhias ingressam num projeto de data warehouse focando necessidades especiais de pequenos 

grupos dentro da organização. Estes pequenos armazenamentos de dados são chamados de data mart. Um 

data mart é um pequeno data warehouse que fornece suporte à decisão de um pequeno grupo de pessoas 

[Kimbal, 1996].



 

Algumas organizações são atraídas aos data marts não apenas por causa do custo mais baixo e um 

tempo menor de implementação, mas também por causa dos correntes avanços tecnológicos. São elas que 

fornecem um SAD (Sistemas de Apoio a Decisão) customizado para grupos pequenos de tal modo que 

um sistema centralizado pode não estar apto a fornecer. Data marts podem servir como veículo de teste 

para companhias que desejam explorar os benefícios do data warehouse. 

 

Há um consenso entre os fornecedores de soluções de data warehouse. A idéia é começar 

pequeno, mas pensando grande. E é o que está acontecendo. Na maioria dos casos, as empresas que 

optam pelo data warehouse iniciam o processo a partir de uma área específica da empresa para depois ir 

crescendo aos poucos. “Mesmo nos casos de “Full Warehouse” ou data warehouse completos - como o 

da Previdência Social da Holanda e Noruega - o processo costuma ser organizado a partir dos data marts” 

[Taurion, 1998]. 

 

A variação de custo e duração de um projeto de data warehouse depende do tamanho e da infra-

estrutura da base de dados a ser trabalhada e também da necessidade de "poder de fogo" (do quão 

estratégico e eficiente tem que ser o sistema para o cliente). Acima de tudo, a empresa tem que saber 

identificar quais são os tipos de informações mais valiosos.

 

O data warehouse pode ser uma decisão estratégica, mas não pode ser encarado com imediatismo, 

ou seja, não é apenas algo que se realiza aos poucos, mas também é um processo contínuo de atualização 

e consolidação dos dados corporativos. Por isso, os investimentos em um sistema desse tipo não devem 

nem podem ser feitos de uma única vez, mas de forma gradual ao longo do tempo. 

 

 

4.3 - Data Warehouse X Data Mart

 

É preciso ter em mente que as diferenças entre data mart e data warehouse são apenas com 

relação ao tamanho e ao escopo do problema a ser resolvido [Lambert, 1996]. Portanto, as definições dos 

problemas e os requisitos de dados são essencialmente os mesmos para ambos. Enquanto um data mart 



trata de problema departamental ou local, um data warehouse envolve o esforço de toda a companhia 

para que o suporte à decisões atue em todos os níveis da organização. Sabendo-se as diferenças entre 

escopo e tamanho, o desenvolvimento de um data warehouse requer tempo, dados e investimentos 

gerenciais muito maiores que um data mart [Inmon, Welch & Glassey, 1997]. 

 

Por muitos anos, todos os sistemas que extraíam dados de sistemas legados e os armazenavam de 

maneira utilizável para suporte à decisão eram chamados data warehouses. Ao longo dos últimos anos, 

uma distinção tem sido feita entre os corporativos data warehouses e os departamentais data marts, 

mesmo que geralmente o conceito ainda continue sendo chamado de data warehousing.

 

Debates na indústria em geral indicam que aproximadamente 70 a 80 por cento de todos os data 

warehouses atualmente em produção são, de fato, data marts. Na Conferência do Meta Group/DCI 1997 

Data Warehouse World Conference, de fevereiro de 1997 observou-se que “o foco dos departamentos de 

informática tem se transferido da justificação do custo de implementação de data warehouses para a 

entrega de aplicações de data marts.” 

 

Os data marts atendem as necessidades de unidades específicas de negócio ao invés das da 

corporação inteira. Eles otimizam a entrega de informação de suporte à decisão e se focam na gerência 

sumarizada e/ou dados exemplificativos ao invés do histórico de níveis atomizados. Eles podem ser 

apropriados e gerenciados por pessoal fora do departamento de informática das corporações.

 

Fig. 4.1 – Data mart’s por unidades específicas do negócio
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A crescente popularidade desses mal definidos data marts em cima da popularidade dos grandes 

sistemas de data warehouses corporativos é baseada em muitos bons motivos:

 

- Os data marts têm diminuído drasticamente o custo de implementação e manutenção de sistemas de 

apoio à decisão e têm os posto ao alcance de um número muito maior de corporações;

- Eles podem ser prototipados muito mais rápido, com alguns pilotos sendo construídos entre 30 e 120 

dias e sistemas completos sendo construídos entre 3 e seis meses;

- Os data marts têm o escopo mais limitado e são mais identificados com grupos de necessidades dos 

usuários, o que se traduz em esforço/time concentrado;

 

Os departamentos autônomos e as pequenas unidades de negócio freqüentemente preferem 

construir o seu próprio sistema de apoio à decisão via data marts [Inmon, 1996]. Muitos departamentos 

de informática estão vendo a efetividade desta modelagem e estão agora construindo o data warehouse 

por assunto ou um data mart por vez, gradualmente ganhando experiência e garantindo o suporte dos 

fatores chave de gerenciamento e vendo, então, benefícios concretos muitas vezes ao ano. Começando 

com planos modestos e os desenvolvendo na medida que se adquire mais conhecimento sobre as fontes de 

dados e as necessidades dos usuários faz com que as organizações justifiquem os data marts na medida 

em que progridem.

 

Algumas vezes, projetos que começam como data warehouses se transformam em data marts. 

Quando as organizações acumulam grandes volumes de dados históricos para suporte à decisão que se 

mostram pouco ou nunca utilizados, elas podem reduzir o armazenamento ou arquivamento de 

informação e contrair o seu data warehouse em um data mart mais focado. Ou elas podem dividir o 

warehouse em vários data marts, oferecendo tempos de resposta mais rápido, acesso mais fácil e menos 

complexidade para os usuários finais.

 

Os primeiros projetos sobre data warehouse (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 [Taurion, 1998].

Com o aparecimento de data mart’s ou warehouse departamental, a abordagem descentralizada passou a 

ser uma das opções de arquitetura data warehouse.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. Como visto na figura abaixo:

 

Fig. 4.2 – Abordagem Top Down.

 

•        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 em um data warehouse.
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Fig. 4.3 – Abordagem Button-Up.

 

 

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 mart’s são voltados somente para uma determinada área, já o DW é voltado para os assuntos da 

empresa toda. 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, 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 [Taurion, 

1998].

 

 

4.4 - Conclusão

Por ser uma iniciativa que exige fôlego, organização e um nível maior de investimento, o  data 

warehouse corporativo tem sido preterido em muitas organizações em favor de data mart’s, isto é, data 

warehouses mais  limitados,  normalmente  em torno  de  um assunto,  uma unidade  de  negócio  ou  um 

departamento. Embora mais fácil como projeto, e muitas vezes mais viável do ponto de vista de custos e 

prazos, os data mart’s são na verdade uma inversão bottom-up da abordagem top-down recomendada em 

data warehousing.
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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.

 

Estudar e conhecer a tecnologia de DW pode ajudar os empresários a descobrir novas formas de competir 

em uma economia globalizada, trazendo melhores produtos ou serviços para o mercado, mais rápido do 

que os concorrentes, sem aumentar o custo do produto ou do serviço. Não existem ainda metodologias 

formais para implementação de um DW, ela deve ser adaptada às características e às expectativas de cada 

empresa, mas o principal objetivo em todas elas é o de descobrir maneiras diferentes de atuar no mercado 

e quais as mudanças internas que devem ocorrer para atender as novas realidades.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. FERRAMENTAS OLAP

 

Do conjunto de tecnologias que compõem o business intelligence, as ferramentas OLAP fazem a 
interface entre estes e o DW. Como visto no capítulo anterior (Data Warehouse), a idéia de um data 
warehouse é integrar os dados internos e externos de uma organização em uma estrutura única permitindo 
uma melhor utilização dos dados pelos analistas, gerentes e executivos. Uma vez obtida a integração, as 
ferramentas OLAP (On-Line Analytical Processing ou Processamento Analítico On-Line) fornecem 
mecanismos sofisticados para análise dos dados. Com estas ferramentas é possível entrar no mundo das 
grandes corporações e buscar dados até então desconhecidos pela própria empresa.

 

A tecnologia OLAP surgiu com a evolução dos sistemas de informação. Esses sistemas no seu 
começo armazenavam grandes quantidades de dados, mas a recuperação dos mesmos tornava-se um 
processo muito difícil para os usuários finais e analistas de sistemas. A dificuldade talvez não fosse em 
relação à massa de dados, mas sim à grande complexidade de um sistema não-relacional onde se tinha 
que sair a procura dos dados em vários arquivos. Assim, para conseguir construir um relatório, por 
exemplo, dos clientes mais rentáveis no semestre para um departamento de vendas, tinha-se dois grandes 
trabalhos: Primeiro encontrar os dados, depois codificar para construir (e depois, quase sempre 
reconstruir) o relatório no formato desejado.

 

Acompanhando a evolução dos sistemas de suporte a decisão, na década de 90 foi introduzida uma 
nova classe de ferramentas no mercado, que foi batizada de OLAP, que permitiam acesso rápido aos 
dados, conjugado com funcionalidades de análise multidimensional destes dados pelos usuários finais. A 
análise deve ser dinâmica, onde o usuário pode fazer a consulta que quiser, sem depender de um técnico, 
além de multidimensional compartilhada.

 

As ferramentas OLAP juntamente com os data warehouse são as tecnologias que surgiram para 
melhorar o acesso e a qualidade da informação utilizada pelos sistemas de suporte à decisão.

 

 



5.1 - A Tecnologia OLAP

 

As ferramentas OLAP representam um conjunto de tecnologias projetadas para suportar análise e 
consultas ad hoc. Sistemas OLAP ajudam analistas e executivos a sintetizarem informações sobre a 
empresa, através de comparações, visões personalizadas, análise histórica e projeção de dados em vários 
cenários de "e se ..." . Sistemas OLAP são implementados para ambientes multi-usuário, arquitetura 
cliente-servidor e oferecem respostas rápidas e consistentes às consultas iterativas executadas pelos 
analistas, independente do tamanho e complexidade do banco de dados [Barbiere, 1998].

 

Os sistemas OLAP ajudam os analistas e os gerentes a sintetizarem as informações sobre a empresa 
através de comparações, visões personalizadas, análises estatísticas, previsões e simulações. São 
implementados para ambientes multiusuário e arquitetura cliente-servidor oferecendo com isso respostas 
rápidas e consistentes as consultas iterativas executadas pelos administradores, independente da 
complexidade da consulta. [Figueiredo, 1998]. Aumentam a produtividade dos gerentes da organização 
inteira, e sua flexibilidade torna os gerentes mais auto-suficientes.

 

A característica principal dos sistemas OLAP é permitir uma visão conceitual multi-dimensional 
(vide figura 5) dos dados de uma empresa. A visão muti-dimensional é muito mais útil para os analistas 
do que a tradicional visão tabular utilizada nos sistemas de processamento de transação. Ela é mais 
natural, fácil e intuitiva, permitindo a visão em diferentes perspectivas dos negócios da empresa e desta 
maneira tornando o analista um explorador da informação.

 

Além da visão multi-dimensional dos dados da empresa, outras importantes características dos 
sistemas OLAP são:

 

 Análise de tendências. A tecnologia OLAP é mais do que uma forma de visualizar a história dos 
dados. Deve, também, ajudar os usuários a tomar decisões sobre o futuro, permitindo a construção 
de cenários ("e se ...") a partir de suposições e fórmulas aplicadas, pelos analistas, aos dados 
históricos disponíveis; 

 Busca automática (reach-through) de dados mais detalhados que não estão disponíveis no servidor 
OLAP. Detalhes não são normalmente importantes na tarefa de análise, mas quando necessários, o 
servidor OLAP deve ser capaz de buscá-los; 

 Dimensionalidade genérica; 

 Operação trans-dimensional, possibilitando assim fazer cálculos e manipulação de dados através de 
diferentes dimensões; 

 Possibilidade de ver os dados de diferentes pontos de vista (slice and dice), mediante a rotação 
(pivoting) do cubo e a navegação (drill-up/drill-down/drill-across) entre os níveis de agregação; 

 Conjunto de funções de análise e cálculos não triviais com os dados. 

 



Quanto à localização dos dados a serem utilizados na análise, atualmente existem duas abordagens para 

este local:

 

 Um banco de dados multi-dimensional especializado; 

 Ou um data warehouse implementado com a tecnologia de banco de dados relacional, mas otimizado 
para a tarefa de análise. Neste caso os dados são modelados utilizando um esquema especialmente 
projetado para balancear performance e volume de dados. Normalmente, uma representação 
desnormalizada conhecida por esquema estrela é utilizada. 

Sistemas OLAP que implementam a primeira abordagem são chamados de MOLAP (Multidimensional 
OLAP) e aqueles que implementam a segunda são chamados de ROLAP (Relational-OLAP) [Figueiredo, 
1998]. 

 

Uma outra abordagem é a utilização de ferramentas front-end com capacidade de extrair e 
representar dados em múltiplas dimensões utilizando um banco de dados sem nenhuma funcionalidade 
para suportar a visão multi-dimensional. Esta abordagem é conhecida por desktop OLAP. Mas as 
abordagens MOLAP e ROLAP são as mais utilizadas devido ao grande volume de dados que são capazes 
de manipular.

 

5.2 - O Modelo Multi-Dimensional
 

Esta técnica de modelagem permite a visualização multi-dimensional do universo de uma 
organização. Para os analistas das empresas, esta é uma forma mais natural, fácil e intuitiva de trabalhar. 
As grandes vantagens deste modelo são a sua simplicidade e o fato de poder ser implementado em 
diferentes tipos de banco de dados, relacional, multi-dimensional ou orientado a objetos. 

Através de comparações com o modelo entidade-relacionamento, são apresentadas a seguir as principais 
características do modelo multi-dimensional. Suponha a seguinte tabela de uma base relacional:

 

Produto Região Vendas

Leite Sul 50

Leite Sudeste 260

Leite Nordeste 100

Leite Centro Oeste 40



Leite Norte 70

Iogurt Sul 80

Iogurt Sudeste 190

Iogurt Nordeste 120

Iogurt Centro Oeste 140

Iogurt Norte 20

Manteiga Sul 10

Manteiga Sudeste 300

Manteiga Nordeste 55

Manteiga Centro Oeste 80

Manteiga Norte 200

Requeijão Sul 130

Requeijão Sudeste 230

Requeijão Nordeste 75

Requeijão Centro Oeste 40

Requeijão Norte 100

Tabela 1. Tabela Relacional

 

Uma maneira mais natural para representar a tabela acima seria utilizar uma matriz bi-dimensional, como 
a mostrada abaixo:

 

 Sul Sudeste Nordeste Centro 
Oeste

Norte



Leite
50 260 100 40 70

Iogurte 80 190 120 140 20

Manteiga 10 300 55 80 200

Requeijão 130 230 75 40 100

Tabela 2. Tabela dimensional

 

No modelo multi-dimensional, a matriz apresentada acima representa o fato "Vendas" dimensionado por 
“Produtos” e “Regiões”. Consultas do tipo “Qual foi a venda de manteiga na região sul ?” seriam 
executadas, na tabela relacional, acessando apenas um registro. No entanto, consultas do tipo “Qual foi o 
total de vendas na região Nordeste ?” seriam executadas acessando muitos valores e totalizando-os. Em 
uma base relacional, dependendo do seu tamanho, a tarefa de acessar os valores e agregá-los (totalizar) 
pode tomar um tempo considerável. No modelo multi-dimensional, a segunda consulta seria executada 
acessando a coluna "Nordeste" e agregando os valores. Entretanto, neste modelo o tempo de resposta 
ainda depende da quantidade de valores a serem agregados. O que muitos usuários desejam de suas 
aplicações é um tempo de resposta consistente, independentemente da consulta executada. A maneira de 
se obter tempo de resposta consistente é consolidar (ou pré-agregar) todos os totais e sub-totais. Na 
verdade isto pode ser perfeitamente alcançado em uma base relacional. Continuando o exemplo da tabela 
relacional, a consolidação se daria da seguinte maneira:

 

 

Produto Total

Leite 520

Iogurte 550

Manteiga 645

Requeijão 575

             Tabela 3. Consolidação da tabela relacional por produto.

 

 

Região Total



Sul 270

Sudeste 980

Nordeste 350

Centro Oeste 300

Norte 390

Total
2290

            Tabela 4. Consolidação da tabela relacional por região.

 

 

No modelo dimensional a consolidação se daria da seguinte maneira:

 

 

 Sul Sudeste Nordeste Centro O. Norte Total

Leite
50 260 100 40 70 520

Iogurte 80 190 120 140 20 550

Manteiga 10 300 55 80 200 645

Requeijão 130 230 75 40 100 575

Total 270 980 350 300 390 2290

Tabela5. Consolidação da tabela dimensional.

 

Observando os dois modelos, percebe-se que o dimensional, além de ser mais claro, requer menos espaço. 

 

Antes de prosseguir com conceitos do modelo dimensional alguma terminologia deve ser 



introduzida: “sul”, “sudeste”, e etc são membros de entrada da dimensão “Região”. Os totais são 

membros de saída. “leite”, “iogurte” , “manteiga”, “requeijão” e “total” são membros de entrada da 

dimensão “Produto” . A intersecção das duas dimensões é chamada de célula ou medida. No exemplo 

acima existem 30 células. Este conjunto (ou área) de células representa uma variável. Variáveis 

geralmente são medidas métricas tais como vendas, custos, lucros e etc. No exemplo anterior existe um 

único nível de hierarquia dentro das dimensões “Produto” e “Região”. No próximo esquema é mostrado 

uma hierarquia com múltiplos níveis.

 

 

Figura 5.1 - Hierarquia com múltiplos níveis.

 

Neste esquema, as regiões representam níveis mais genéricos e as cidades representam os níveis 
mais detalhados. Na terminologia dimensional, a ação de ir de um nível genérico para um mais detalhado 
é chamado de drill-down. A ação inversa é chamada de drill-up [Elkins, 1998]. 

 

Múltiplos níveis de hierarquia podem ser implementados através de múltiplas dimensões (uma 
para cada nível) ou dimensões hierárquicas. A hierarquia "estado-cidade" seria implementada da seguinte 
maneira utilizando-se múltiplas dimensões:
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Figura 5.2 - Dimensões hierárquicas.

 

 

Esta solução apresenta dois problemas: o 
primeiro é que haverá uma célula vazia na 
intersecção de cada cidade com um estado que não 
seja o seu, gerando uma base de dados altamente 
esparsa. O segundo problema surge quando o 
número de níveis da hierarquia aumenta. Torna-se 
extremamente complicado trabalhar com várias 
dimensões. 

 

Dimensões hierárquicas é uma solução que se 
adequa melhor aos múltiplos níveis de uma 
hierarquia. A figura abaixo ilustra o esquema multi-
hierárquico apresentado acima.
 

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape
 id="_x0000_i1031" type="#_x0000_t75" style='width:219.75pt;height:171pt'>
 <v:imagedata src="./mono1702000_arquivos/image005.gif" o:title="FigOlap4"/>
</v:shape><![endif]-->



 

Figura 5.3 - Dimensões com níveis hierárquicos.

 
 

Quando se utiliza dimensões hierárquicas, o servidor OLAP “entende” da hierarquia implementada e sabe 
como agregar os dados. Por exemplo, o servidor “sabe” que não deve somar os dados de “estado” e 
“região” porque os dados do “estado” já foram incluídos na “região”. Outro aspecto muito importante do 
modelo dimensional se refere às variáveis. Como já mencionado antes, variáveis geralmente são medidas 
métricas tais como “vendas”, “preço”, “custo”, etc. Variáveis devem incorporar regras de consolidação, 
isto é, ações que devem ser feitas quando se passa de um nível de detalhamento para outro. Por exemplo, 
somar os dados de “vendas” ou tirar a média do “preço” quando se passa do nível “cidade” para o nível 
“estado”. Variáveis podem ter outros atributos tais como descrição, unidade, regra de conversão e etc.

 

Outro conceito a ser introduzido neste ponto é variável derivada. Uma variável é dita derivada 
quando é aplicado um cálculo ao dado, antes deste ser apresentado ao usuário. Para o usuário é como se o 
dado estivesse na base de dados, no entanto, a transformação é feita no momento da consulta.

 

 

5.3 - MOLAP x ROLAP
  

Multi-dimensional OLAP (MOLAP) é uma classe de sistemas que permite a execução de análises 
sofisticadas usando como gerenciador de dados um banco de dados multi-dimensional. “Em um banco de 
dados MOLAP os dados são mantidos em arranjos e indexados de maneira a prover uma ótima 
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performance no acesso a qualquer elemento. O indexamento, a antecipação da maneira como os dados 
serão acessados e o alto grau de agregação dos dados fazem com que sistemas MOLAP tenham uma 
excelente performance” [Figueiredo, 1998]. Além de serem rápidos, outra grande vantagem destes 
sistemas é o rico e complexo conjunto de funções de análise que oferecem. 

 

A maneira de se implentar os arranjos de dados pode variar entre fornecedores de soluções 
MOLAP. Existem as arquiteturas hiper-cubos e multi-cubos. Na arquitetura hiper-cubo existe um único 
cubo onde cada medida é referenciada por todas as outras dimensões. Por exemplo, um cubo onde a 
medida “vendas” é referenciada pelas dimensões “produto”, “ano”, “mês”, “estado” e “cidade”. Além da 
dificuldade em visualizar tal “cubo” (com cinco dimensões) outros problemas desta abordagem são a 
maior necessidade de espaço em disco e a existência de um mecanismo para controlar a esparsidade dos 
dados que ocorre quando não existe uma medida na interseção das dimensões. Outro exemplo, quando um 
produto não é vendido em determinado estado. A grande vantagem é a consistência no tempo de resposta 
que é independente do número de dimensões envolvidas na consulta. 

 

Na arquitetura multi-cubos uma medida é referenciada por dimensões selecionadas. Em um cubo, 
a medida “vendas” é referenciada pelas dimensões “semestre”, “estado” e “produto” e em outro cubo, a 
medida “custo” é referenciada pelas dimensões “mês” e “departamento”. Esta arquitetura é escalável e 
utiliza menos espaço em disco. A performance é melhor em cada cubo individualmente, no entanto, 
consultas que requerem acesso a mais de um cubo podem exigir processamentos complexos para garantir 
a consistência do tempo de resposta. 

 

Existem algumas limitações nos sistemas MOLAP. Bancos de dados multi-dimensionais são 
sistemas proprietários que não seguem padrões (linguagem, API) estabelecidos pela indústria de banco de 
dados. Isto se torna uma desvantagem para tais sistemas, uma vez que a arquitetura não é aberta. A 
utilização das estruturas dimensionais adotadas também traz algumas desvantagens. Mudanças do modelo 
dimensional requerem uma re-organização do banco de dados e a estrutura de cubos não suporta a criação 
ad hoc de visões multi-dimensionais. Além desta falta de flexibilidade, sistemas MOLAP enfrentam 
problemas quanto a escalabilidade, porque um dos recursos para garantir a excelente performance é 
manter os índices dos arranjos na memória e isto acaba limitando bancos de dados multi-dimesnional a 20 
ou 30 gigabytes de dados tornando-os, desta maneira, mais apropriados para data marts ou organizações 
com pequenos data warehouses. 

 

Sistemas ROLAP fornecem análise multi-dimensional de dados armazenados em uma base de 
dados relacional. Atualmente existem duas maneiras de se fazer este trabalho:

 

 fazer todo o processamento dos dados no servidor da base de dados. O servidor OLAP gera os 
comandos SQL em múltiplos passos e as tabelas temporárias necessárias para o processamento das 
consultas; 

 ou executar comandos SQL para recuperar os dados mas fazer todo o processamento (incluindo joins e 
agregações) no servidor OLAP. 

 

Além das características básicas de sistemas OLAP, servidores ROLAP devem também:



 

 Utilizar metadados para descrever o modelo dos dados e para auxiliar na construção das consultas. 
Desta maneira um analista pode executar suas análises utilizando seus próprios termos. 

 Criar comandos SQL otimizados para os bancos de dados com o qual trabalha. 

 

A principal vantagem de se adotar uma solução ROLAP reside na utilização de uma tecnologia 
estabelecida de arquitetura aberta e padronizada, beneficiando-se da diversidade de plataformas, 
escalabilidade e paralelismo de hardware [Carvalho, 1997].

 

Quanto às limitações, pode-se citar o pobre conjunto de funções para análise, a inadequação do esquema 
estrela para atualização dos dados e as soluções proprietárias para metadados que acaba por anular muitas 
das vantagens do uso da tecnologia relacional. 

 

MOLAP ou ROLAP? O que é melhor para a empresa? Atualmente existe um grande debate sobre 
esta questão e se possível, este debate deve ser deixado para os fornecedores. Para quem vai utilizar a 
tecnologia o mais importante é entender os negócios da empresa para então decidir pela solução que 
melhor atende o volume de dados e as necessidades de análise da empresa. 

 

Provavelmente este debate não terá um vencedor. Já é notado que existe uma convergência destas 
duas tecnologias. Fornecedores MOLAP têm adicionado funcionalidade ROLAP nos seus produtos e 
similarmente, fornecedores ROLAP têm enriquecido a funcionalidade e performance de seus servidores 
[Barbieri, 1998].

 

 

5.4 - A Arquitetura HOLAP
 

Recentemente surgiu outra arquitetura, denominada HOLAP, Hybrid OLAP ou Hybrid On Line 

Analytical Processing, ou simplesmente processamento híbrido. Essa nova forma de acessar os dados 

nada mais é do que uma mistura de tecnologias onde há uma combinação entre ROLAP e MOLAP. “A 

vantagem é que com a combinação das duas tecnologias pode-se extrair o que há de melhor de cada uma, 

ou seja, a alta performance do MOLAP com a melhor escalabilidade da arquitetura ROLAP” [Figueiredo, 

1998].



 
 

5.5 - Conclusão
  

As ferramentas OLAP em conjunto com data warehouse são as respostas as demandas de usuários que 
precisam tomar decisões em uma organização, fazendo parte, portanto de uma arquitetura de sistemas 
para suporte a decisão visando com isso obter inteligência nos negócios. data warehouse provê a 
integração dos dados e OLAP oferece os mecanismos que realmente tira os benefícios do data warehouse. 
A utilização em conjunto destas duas tecnologias dão às empresas os meios para medir e gerenciar seus 
negócios eficientemente.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. DATA MINING

 

A cada ano, companhias acumulam mais e mais informações em seus bancos de dados. Como 
conseqüência, estes bancos de dados passam a conter verdadeiros tesouros de informação sobre vários dos 
procedimentos dessas companhias. Toda esta informação pode ser usada para melhorar seus 
procedimentos, permitindo que a empresa detecte tendências e características camufladas, e reaja 
rapidamente a um evento que ainda pode estar por vir. No entanto, apesar do enorme valor desses dados, 
a maioria das organizações é incapaz de aproveitar totalmente o que está armazenado em seus arquivos. 
Esta informação preciosa está na verdade implícita, escondida sob uma montanha de dados, e não pode 
ser descoberta utilizando-se sistemas de gerenciamento de banco de dados convencionais.

Data mining é uma tecnologia usada para revelar informação estratégica escondida em grandes massas de 
dados. É usada em diversas áreas, como análise de riscos, marketing direcionado, controle de qualidade, 
análise de dados científicos, etc. Data mining define o processo automatizado de captura e análise de 
enormes conjuntos de dados, para então extrair um significado. Esta tecnologia está sendo usada para 
descrever características do passado, assim como predizer tendências para o futuro. “Sua utilização 
permite avanços tecnológicos e descobertas científicas, além de garantir uma vantagem competitiva 
invejável” [Sade & Souza, 1996].

 

 

6.1 - Mineração de Dados

 

Data mining, ou mineração de dados, é o processo de extrair informação válida, previamente 



desconhecida e de máxima abrangência a partir de grandes bases de dados, usando-as para efetuar 

decisões cruciais. Vai muito além da simples consulta a um banco de dados, no sentido de que se permite 

explorar e inferir informação útil a partir dos dados, descobrindo relacionamentos escondidos no banco de 

dados. Pode ser considerada uma forma de descobrimento de conhecimento em bancos de dados (KDD - 

Knowledge Discovery in Databases), área de pesquisa de bastante evidência no momento, envolvendo 

inteligência artificial e banco de dados [Mannila, 1994].

 

Historicamente o data mining descende fundamentalmente de três linhas de pesquisa:

 

•        A Estatística Clássica, que envolve conceitos como distribuição normal, variância, análise de 

regressão, desvio simples, análise de conjuntos, análises de discriminantes e intervalos de 

confiança, todos usados para estudar dados e os relacionamentos entre eles;

•        Inteligência Artificial ou IA, que é construída a partir dos fundamentos da heurística, em oposto 

à estatística, tenta imitar a maneira como o homem pensa na resolução dos problemas estatísticos;

•        Machine Learning, que pode ser descrita como o casamento entre a  estatística e a IA, ou seja, é 

a tentativa de fazer com que os programas de computador “aprendam” com os dados que eles 

estudam, tal que esses programas tomem decisões diferentes baseadas nas características dos 

dados estudados, usando a estatística para os conceitos fundamentais, e adicionando mais 

heurística avançada da IA e algoritmos para alcançar os seus objetivos.

 

De muitas formas, o DM é fundamentalmente a adaptação das técnicas da Machine Learning para 

as aplicações de negócios. Desse modo, podemos descreve-lo como a união dos históricos e dos recentes 

desenvolvimentos em Estatística, em Inteligência Artificial e Machine Learning. Essas técnicas são 

usadas juntas para estudar os dados e achar tendências e padrões nos mesmos. Hoje, o DM tem 

experimentado uma crescente aceitação nas ciências e nos negócios que precisam analisar grandes 

volumes de dados e achar tendências que eles não poderiam achar de outra forma.

 

Existem ainda várias ramificações por onde o data mining atua, sendo algumas delas:

 

•        Redes Neurais;



•        Indução de Regras;

•        Árvores de Decisão;

•        Análises de Séries Temporais;

 

O DM é um campo que compreende atualmente muitas ramificações importantes. Cada tipo de tecnologia 
tem suas próprias vantagens e desvantagens, do mesmo modo que nenhuma ferramenta consegue atender 
todas as necessidades em todas as aplicações.

 

6.2 – A Tecnologia Data Mining

 

Sendo uma técnica que define o processo automatizado de captura e análise de conjuntos de dados 
visando à extração de significados ocultos, o data mining é uma tecnologia usada para revelar informação 
estratégica escondida em grandes massas de dados. É usada em diversas áreas, como análise de riscos, 
marketing direcionado, controle de qualidade, análise de dados científicos etc. Data mining define o 
processo automatizado de captura e análise de enormes conjuntos de dados, para então extrair um 
significado. Esta tecnologia vem sendo usada para descrever características do passado, assim como 
predizer tendências para o futuro. Sua utilização permite avanços tecnológicas e descobertas científicas, 
além de garantir uma grande vantagem competitiva [Mannila, 1994].

 

A tecnologia tornou relativamente fácil o acúmulo de dados. A conseqüência é a ampliação do uso 
dos data warehouses, grandes repositórios de dados, agregados de forma organizada e eficiente, e em 
geral, de natureza histórica. Ao mesmo tempo, a informação é valorizada como nunca antes na história, e 
os dados armazenados nos data warehouses são vasculhados a procura de tendências e padrões.

 

No entanto, a análise desses dados ainda é demorada, dispendiosa, pouco automatizada, e sujeita a 
erros, mal-entendidos e falta de acurácia. A automatização dos processos de análise de dados, com a 
utilização de softwares ligados diretamente à massa de informações se tornaram uma necessidade, com o 
aproveitamento das informações já existentes e transformando-as em conhecimento, permitindo assim 
grandes avanços no desenvolvimento dos bancos de dados.

 
 



6.3 - Prospecção de Conhecimento e Data Mining
 

Considera-se como uma hierarquia de complexidade, basicamente, se atribuímos algum 
significado especial a um dado, este se transforma em uma informação (ou fato). Se os especialistas 
elaboram uma norma (ou regra), a interpretação do confronto entre o fato e a regra constitui um 
conhecimento [Sade & Souza, 1996]. Prospecção de conhecimento em bases de dados (Knowledge 
Discovery in Databases - KDD) é um processo que envolve a automação da identificação e do 
reconhecimento de padrões em um banco de dados [Sade & Souza, 1996]. Trata-se de uma pesquisa de 
fronteira, que começou a se expandir mais rapidamente nos últimos cinco anos. Sua principal 
característica é a extração não-trivial de informações a partir de uma base de dados de grande porte 
[Mannila 1994].

 

Essas informações são necessariamente implícitas, previamente desconhecidas, e potencialmente 
úteis. Devido a essas características incomuns, todo o processo de KDD depende de uma nova geração de 
ferramentas e técnicas de análise de dados, e envolve diversas etapas. A principal, que forma o núcleo do 
processo, e que muitas vezes se confunde com ele, chama-se data mining, ou Mineração de Dados, 
também conhecido como processamento de padrões de dados, arqueologia de dados, ou colheita de 
informação (information harvesting).

 

 

6.4 - Etapas do Processo KDD – Knowledege 
Discovery in Databases
 

O processo KDD, descoberta de conhecimento em bases de dados, foi proposto em 1989 para 
referir-se às etapas que produzem conhecimentos a partir dos dados e, principalmente, à etapa de 
mineração dos dados, que é a fase que transforma dados em informações. Este processo envolve encontrar 
e interpretar padrões nos dados, de modo iterativo e interativo, através da repetição dos algoritmos e da 
análise de seus resultados. O KDD envolve diversas fases: definição do problema; seleção dos dados; 
limpeza dos dados; pré-processamento dos dados; codificação dos dados; enriquecimento dos dados; 
mineração dos dados (Data Mining) e a interpretação dos resultados.

O desenvolvimento de sistemas de KDD está relacionado com diversos domínios de aplicações: 
marketing, análises corporativas, astronomia, medicina, biologia, entre outros. Existem diversas tarefas de 
KDD que são, principalmente, dependentes do domínio da aplicação e do interesse do usuário; cada tarefa 
de KDD extrai um tipo diferente de conhecimento do banco de dados, podendo requerer um algoritmo 
diferente para a extração de conhecimento.

O processo KDD começa obviamente com o entendimento do domínio da aplicação e dos 
objetivos finais a serem atingidos. Em seguida, é feito um agrupamento organizado de uma massa de 
dados, sendo o alvo da prospecção. A etapa da limpeza dos dados (data cleaning) vem a seguir, através de 
um pré-processamento dos dados, visando adequá-los aos algoritmos. Isso se faz através da integração de 
dados heterogêneos, eliminação de incompletude dos dados, repetição de tuplas (linhas), problemas de 
tipagem etc. Essa etapa pode tomar até 80% do tempo necessário para todo o processo [Mannila, 1994], 



devido às bem conhecidas dificuldades de integração de bases de dados heterogêneas.

Os dados pré-processados devem ainda passar por uma transformação que os armazena 
adequadamente, visando facilitar o uso das técnicas de data mining. Nessa fase, o uso de data 
warehouses se expande consideravelmente, já que nessas estruturas as informações estão alocadas da 
maneira mais eficiente. Em data warehouses, os dados são não-voláteis, classificados por assunto, e de 
natureza histórica, tendendo, portanto a se tornarem grandes repositórios de dados extremamente 
organizados. Entretanto, em algumas aplicações de data mining mais específicas, ferramentas avançadas 
de representação de conhecimento podem descrever o conteúdo de um banco de dados por si só, usando 
esse mapeamento como uma meta-camada para os dados.

Prosseguindo no processo, chega-se à fase de data mining especificamente, que começa com a 
escolha dos algoritmos a serem aplicados. Essa escolha depende fundamentalmente do objetivo do 
processo de KDD: classificação, clusterização, regras associativas, etc. De modo geral, na fase de data 
mining, ferramentas especializadas procuram padrões nos dados. Essa busca pode ser efetuada 
automaticamente pelo sistema ou interativamente com um analista, responsável pela geração de hipóteses. 
Diversas ferramentas distintas, como redes neurais, indução de árvores de decisão, sistemas baseados em 
regras e programas estatísticos, tanto isoladamente quanto em combinação, podem ser então aplicadas ao 
problema. Em geral, o processo de busca é iterativo, de forma que os analistas revêem o resultado, 
formam um novo conjunto de questões para refinar a busca em um dado aspecto das descobertas, e 
realimentam o sistema com novos parâmetros. Ao final do processo, o sistema de data mining gera um 
relatório das descobertas, que passa então a ser interpretado pelos analistas de mineração. Somente após a 
interpretação das informações obtidas encontramos conhecimento. A figura abaixo mostra as etapas do 
processo:

 

Fig. 6.1- Etapas do processo KDD.

 

Uma diferença significante entre data mining e outras ferramentas de análise está na maneira 
como exploram as inter-relações entre os dados. As diversas ferramentas de análise disponíveis dispõem 
de um método baseado na verificação, isto é, o usuário constrói hipóteses sobre inter-relações específicas 
e então verifica ou refuta, através do sistema. Esse modelo torna-se dependente da intuição e habilidade 
do analista em propor hipóteses interessantes, em manipular a complexidade do espaço de atributos, e em 
refinar a análise baseado nos resultados de consultas ao banco de dados potencialmente complexas. Já o 
processo de data mining fica responsável pela geração de hipóteses, garantindo mais rapidez, acurácia e 
completude aos resultados [Mannila, 1994].

 

 

6.5 - Técnicas de Data Mining
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Muitas das técnicas usadas em ferramentas atuais de data mining se originaram na pesquisa em 
inteligência artificial da década de 80 e princípio da década de 90. Entretanto, somente agora essas 
técnicas passaram a ser utilizadas em sistemas de banco de dados de grande escala, devido à confluência 
de diversos fatores que aumentaram o valor líquido da informação, dentre os quais se destacam:

 

 A expansão e difusão de sistemas transacionais volumosos: nos últimos 15 ou 20 anos, 
computadores estão sendo usados para capturar e armazenar informações detalhadas de processos 
transacionais intensivos, como vendas, telecomunicações, bancos e operações com cartões de 
crédito. Os SGBDs saltaram de algumas centenas de transações por minuto para mais de 
10.000/min, com exceções que chegam a 30.000. Esse crescimento da capacidade de 
processamento é acompanhado de uma redução equivalente do custo por processamento, que 
ajuda a disseminar a tecnologia e integrá-la ao mercado, gerando uma proliferação ainda maior de 
sistemas de transações geradores de informação; 

 Informação como vantagem competitiva: a necessidade da informação resulta na proliferação de 
data warehouses que integram múltiplos sistemas operacionais para suporte a decisão, muitas 
vezes incluindo dados de fontes externas, como registros demográficos; 

 A difusão de tecnologia de informação escalável: a busca da interoperabilidade levou à recente 
adoção de sistemas de informação escaláveis, incluindo SGBDs, ferramentas analíticas e troca de 
informações via serviços de Internet/Intranet. 

 

Por outro lado, a quantidade de dados brutos armazenados em data warehouses corporativos está 
crescendo rapidamente, tornando o “espaço de decisão” muito extenso e complexo para os atuais sistemas 
de suporte a decisão. Justamente por causa desta grande quantidade de dados brutos, todo o processo de 
KDD atual ainda requer pré/pós-processamentos dos dados, necessários para assegurar o melhor 
aproveitamento da aplicação e a consistência dos resultados. Atividades de pré-processamento incluem a 
seleção apropriada de subconjuntos de dados, por razões de desempenho, assim como complexas 
transformações de dados que servem de ponte para o chamado “gap representacional”, separação entre os 
dados e seu significado real. Pós-processamento envolve a subseleção de resultados volumosos e a 
aplicação de técnicas de visualização para auxiliar o entendimento. Essas atividades são críticas para 
contornar alguns problemas de implementação, tais como:

 

 Alta suscetibilidade a dados “sujos”: as ferramentas de data mining via de regra não possuem uma 
estrutura dotada de semântica, orientada a aplicação, e como tal, toma todos os dados 
factualmente. Torna-se necessário tomar precauções para assegurar que os dados analisados são 
“limpos”, o que pode significar uma exaustiva análise dos atributos que alimentam os algoritmos. 
Entretanto, um bom processo de “limpeza de dados” (data cleaning), utilizado na passagem dos 
dados para um data warehouse certamente beneficia o processo de data mining; 

 

 Inabilidade para “explicar” resultados em termos humanos: mesmo em aplicações utilizando 
árvores de decisão e regras de indução, que são capazes de gerar informação sobre os atributos 
utilizados, o volume e formato da informação encontrada pode ser inútil sem um processamento 
adicional. 

 

 “gap” representacional: a maior parte das fontes de dados das aplicações de data mining atuais está 



armazenada em grandes sistemas relacionais, e seus dados estão em geral normalizados, com os 
atributos espalhados em múltiplas tabelas. Além disso, a maioria das ferramentas é restrita em 
termos dos tipos de dados com as quais podem operar, tornando-se necessário categorizar 
variáveis ou remapeá-las. 

 

Cada classe de aplicação em data mining tem como base um conjunto de algoritmos que serão 
usados na extração de relações relevantes dentro de uma massa de dados: análise de seqüências, 
clusterização, classificação, estimativas e regras de associação. Outras técnicas mais recentes incluem 
lógica nebulosa (fuzzy logic), algoritmos genéticos e transformadas por fractais [Mannila, 1994].

 

Cada uma destas propostas difere quanto à classe de problemas que o algoritmo será capaz de 
resolver. A proposta da clusterização é basicamente endereçada a problemas de segmentação, na qual se 
faz um “corte” de um grande número de atributos em um relativamente pequeno conjunto de grupos ou 
segmentos. Essa segmentação é realizada automaticamente por algoritmos que identificam características 
em comum e particionam o espaço n-dimensional definido pelos atributos.

 

Muitas vezes a clusterização é uma das primeiras etapas dentro de um processo de data mining, já 
que identifica grupos de registros correlatos, que serão usados como ponto de partida para futuras 
explorações. O exemplo clássico é o de segmentação demográfica, que serve de início para uma 
determinação das características de um grupo social, visando desde hábitos de compras até utilização de 
meios de transporte.

 

Classificação é uma técnica que consiste na aplicação de um conjunto de exemplos pré-

classificados para desenvolver um modelo capaz de classificar uma população maior de registros. 

Detecção de fraudes e aplicações de risco são exemplos de casos em que este tipo de análise é bastante 

apropriado. Em geral, algoritmos de classificação incluem árvores de decisão ou redes neurais, e 

começam com um treinamento a partir de transações-exemplo. O algoritmo classificador usa estes 

exemplos para determinar um conjunto de parâmetros, codificados em um modelo, que será mais tarde 

utilizado para a discriminação do restante dos dados [Sade & Souza, 1996].

 

Uma vez que o algoritmo classificador foi desenvolvido de forma eficiente, ele será usado de 
forma preditiva para classificar novos registros naquelas mesmas classes pré-definidas. Por exemplo, um 
classificador pode ser treinado a identificar empréstimos arriscados, a partir das informações cadastrais de 
milhares de interessados, e usado como suporte a decisão no momento de conceder um empréstimo a 
alguém.

 

Uma variação do problema de classificação envolve a geração de valores ao longo das dimensões 
dos dados: são os chamados algoritmos de estimação. Ao invés de um classificador binário determinar um 
risco “positivo” ou “negativo”, a técnica gera valores de “escore”, dentro de uma determinada margem.



 

 

6.6 – Conclusão

 

A integração de data warehouses com tecnologias OLAP ainda é rara, apesar dos "armazéns de 

dados" oferecerem uma fonte valiosa de dados integrados e já limpos para processamento. O acoplamento 

de ferramentas de prospecção de dados aos cada vez mais usados data warehouses aumentaria a utilidade 

e eficiência de ambas as aplicações.

A utilização de ferramentas de data mining em bancos de dados de estruturas diferentes, como 

relacionais, orientados a objetos e bancos de dados legados, exigem alto grau de interoperabilidade; 

ferramentas de prospecção ligadas a mediadores com acesso à bases heterogêneas são objeto de pesquisa 

em futuro próximo, já que a demanda é quase inesgotável.

Pensando-se no processo como uma pirâmide, que é composta por várias camadas de ferramentas, 

o data mining está no topo do processo de BI, com suas técnicas para correlacionar fatos a partir de 

dados, identificando tendências e sumarizando informações. O interesse pela tecnologia data mining tem 

aumentado recentemente, principalmente por causa da alta demanda por transformar grandes quantidades 

de dados em informações úteis.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

7. EIS - SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 
EXECUTIVAS
 

A disseminação da informática acabou por proporcionar uma autonomia dos departamentos em 
relação a área de processamento de dados da empresa. Em função disso os departamentos 
independentemente passaram a elaborar seus relatórios o que acabou por gerar uma série de informações 
paralelas em relação a área de processamento de dados.

 

A ausência de controle e planejamento para o desenvolvimento de relatórios descentralizados 
acabou por gerar muito material repetido e com números conflitantes entre si, contribuindo para o 
aumento da insegurança no processo de tomada de decisão. 

 

Sistemas de Informação Executiva (EIS) é o modo de integrar executivos ao sistema 

informacional das empresas, fornecendo informações úteis e objetivas para suas necessidades estratégicas 

e operacionais.



 

 

7.1 - A Importância das Informações Executivas
 

 

Os sistemas EIS, Enterprise Information System ou Sistemas de Informação Executiva, vêm sendo 
gradativamente implantados nas empresas com base em métodos voltados para identificar dados 
estratégicos e aspectos críticos dos negócios. Em decorrência do próprio objetivo, vêm crescendo em 
importância na medida em que agilizam o diagnóstico de problemas e a descoberta de oportunidades, 
atendendo às necessidades dos executivos/decisores de como administrar o negócio da empresa com base 
na administração das informações. Significa ter a disposição a tecnologia que permite a disponibilização 
de informações como características bem particulares e o domínio de metodologia também própria. Para 
atingir tal objetivo, a informatização de uma organização deve estar muito além dos níveis de automação 
e operacional. A tecnologia EIS associado ao emergente conceito de data warehouse são os primeiros 
passos em direção a disponibilização efetiva de dados para tomada de decisões gerenciais. Ocorreu nos 
últimos anos uma substancial transformação no perfil dos sistemas utilizados nas companhias, formando 
uma pirâmide dividida em três blocos. Na base, os sistemas transacionais. No centro, as aplicações de 
suporte à decisão, conhecidas pela sigla DSS (Decision Support Systems), e no topo os EIS [Turban & 
Walls, 1995].

 

Por outro lado, a necessidade de transformações organizacionais para enfrentar o novo cenário 
competitivo exige transformação da tecnologia de informação, na qual se inserem os sistemas de 
informação e de apoio à decisão. É neste aspecto que busca-se desenvolver não um EIS enquanto um 
Sistema de Informações Executivas ou para Executivos, mas um EIS enquanto um Sistema de 
Informações da Empresa e para a Empresa. Embora hoje muitos sistemas EIS ainda atendam, sobretudo, 
às necessidades dos executivos, busca-se o desenvolvimento de um sistema que tenha como propósito 
maior fornecer um ambiente de oferta de informações para o decisor, seja ele qual for, esteja ele no nível 
gerencial que estiver. Busca-se um ambiente que forneça informações internas, informações externas, 
informações sobre as percepções do consumidor/cliente (pesquisas de opinião), que permita análises e 
simulações, enfim, um ambiente integrador das informações disponíveis e relevantes para o sucesso da 
empresa e que crie condições para usuários proativos.

 

O objetivo mais importante da ferramenta EIS é otimizar o desempenho de uma empresa, seja 
permitindo a visualização dos dados corporativos, seja ao fornecer informações críticas de forma 
imediata, possibilitando assim maior precisão na análise de dados críticos. É através do EIS que os 
executivos utilizam os computadores para acessar a todas as informações de forma prática, simples 
visando principalmente, atender sua necessidades. “EIS é uma tecnologia que visa integrar num único 
sistema de informação todas as informações necessárias, para que o executivo possa verificá-las de forma 
numérica, textual, gráfica ou por imagem” [Furlan, Ivo e Amaral, 1994].

 

            Esta ferramenta tem como características principais:

 Atender as necessidades dos executivos utilizando para isto recursos gráficos; 



 Trabalhar com informações estratégicas e, portanto sigilosas; 

 Pode ser utilizada sem o mínimo de treinamento; 

 Filtrar, resumir e acompanhar dados ligados ao controle de desempenho de fatores críticos para o 
sucesso do negócio; 

 É desenvolvida de modo a se enquadrar na cultura da empresa e no estilo de tomada de decisão de 
cada executivo; 

 Projetar cenários para o futuro que enxergam fragilidades e tendências oportunas. 

        

Para o autor, “esta tecnologia permite ao executivo concentrar-se nas situações críticas, evitando 
que ele, perca tempo observando e controlando situações de menos grau de importância” [Furlan, Ivo e 
Amaral, 1994].

 

        Com muita rapidez, este conceito se espalhou em várias empresas de grande porte, sendo que no 
final da década de 80 um terço das grandes empresas do EUA já haviam implantado ou estavam em vias 
de implantar um EIS. 

  

        É importante explorar nesta técnica algumas questões como:

 

 Geração instantânea de relatórios, ou seja, toda informação importante que o executivo consegue 
acessar deve ser disponibilizada também em forma de relatório; 

 O EIS deve fornecer informações vitais, ajudando o executivo a avaliar o desempenho de sua 
organização; 

 O EIS deve possibilitar a multivisão de dados, isto consiste em propiciar o manuseio dos dados de 
diversas formas. 

 Esta técnica deve ser desenvolvida de modo a permitir uma boa comunicação entre os executivos, 
garantindo desta forma que todos tenham a mesma informação ao mesmo tempo, e assim não 
serão discutidas as verdades dos fatos mas sim a correção dos desvios. 

 

 

7.2 - A Evolução dos Sistemas EIS
 

Diversos autores caracterizam a evolução dos sistemas EIS através das últimas décadas. Segundo 
eles, atualmente, se está na 3ª geração. Segundo Turban (1995), “caracteriza a fronteira entre cada 
geração, basicamente, através dos objetivos dos sistemas EIS em cada momento”. Na 1ª geração, o 



objetivo básico dos EIS era a identificação de problemas e oportunidades o mais cedo possível. A 2ª 
geração teria surgido no final da década de 80, quando Rockart & Delong (1988, apud Turban & Walls, 
1995) introduziram o conceito de ESS - Executive Support System ou Sistemas de Apoio Executiva, 
incluindo funções de comunicação, de automação de escritório e de análise. Ao mesmo tempo, surgiam 
ferramentas que davam suporte ao novo conceito. Segundo os autores, a 3ª geração de sistemas EIS está 
apenas emergindo, baseada em LAN’s (redes) e voltada para que tomadores de decisão acessem tanto 
informações internas quando externas rapidamente, de qualquer lugar. Pontos que valem ser ressaltados 
são: maior abrangência dos sistemas (devem servir à empresa como um todo) e necessidade de torná-los 
mais inteligentes [Turban & Walls, 1995].

 

Observa-se, nessa evolução ao longo do tempo, que os sistemas EIS estão alargando seu escopo 
enquanto ferramentas de apoio à tomada de decisão. Talvez porque a identificação de problemas e 
oportunidades esteja exigindo, num cenário de fortes pressões externas, um nível cada vez maior de 
sofisticação e de inteligência. Competição em crescimento, maiores regulamentos governamentais, 
mudanças rápidas das condições de mercado e encurtamento do ciclo de vida dos produtos são alguns 
exemplos destas pressões [Elam & Leidner, 1995]. Vários são os momentos em que se coloca a 
necessidade dos usuários agirem de forma proativa em relação ao ambiente. A proatividade mostra-se 
então um dos fatores fundamentais para estudo e delineamento da concepção de um EIS. 

 

Outra característica importante dos sistemas EIS é o debate sobre sua abrangência: Executivo ou 

Everyone (para cada um)? Quando um EIS é identificado como um sistema para uso do executivo e 

alguns poucos outros, a justificativa do custo do desenvolvimento do sistema pode ser mais difícil, assim 

como a avaliação de sua performance sobre a organização como um todo. Por outro lado, quando um EIS 

infiltra-se em vários níveis da empresa, torna-se difícil identificar requisitos de diferentes grupos em um 

único conjunto de requisitos. Segundo esses autores, sistemas EIS podem ser vistos como uma tecnologia 

de informação disponível para todos usuários finais do negócio, um subconjunto do qual constituem-se os 

executivos, onde o suporte é customizado para as necessidades e natureza de cada classe de usuários. Um 

movimento em relação à descentralização e à tomada de decisão distribuída estaria criando a necessidade 

do desenvolvimento de sistemas EIS para a empresa, ou para qualquer um, e não apenas para executivos 

[Volonino, Watson & Robinson, 1995]. 

 

 

7.3 - Conclusão
 

Tendo como objetivo principal dar suporte à tomada de decisão, um sistema EIS será bem sucedido na 
medida em que, não somente as informações relevantes para o processo de tomada de decisão estiverem 
presentes, como também a forma de extração e de exploração dessas informações seja adequada no 
momento da tomada de decisão. Sabe-se que diferentes tomadores de decisão possuem diferentes 
necessidades de informações para subsidiar suas decisões e diferentes estilos decisórios fazem com que a 



forma como as informações possam ser extraídas, analisadas ou apontadas varie de momento para 
momento, de decisor para decisor. Isso implica em que sejam adotadas metodologias que se preocupem 
não somente com o levantamento adequado das necessidades de informações, mas, sobretudo, com a 
forma como será possível o resgate e análise dessas informações para um processo decisório eficaz.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

8. CRM - GERENCIAMENTO DO 
RELACIONAMENTO COM O CLIENTE
 

Hoje, todas as empresas usam e dependem da tecnologia. Não há empresa que administre bem 

suas atividades e obtenha resultados competitivos sem o uso de ferramentas de TI. E a resposta não parte 

dos departamentos de informática. Os profissionais de marketing descobriram as vantagens e a 

importância do uso de soluções que auxiliam na depuração de dados sobre comportamento, hábitos e 

costumes dos clientes.

 

            No mercado competitivo que se vive são vencedores aqueles que conseguem manter a fidelidade 

dos seus clientes e atrair outros tantos. A busca por esta fidelidade tem suas razões, afinal os grandes 

blocos econômicos e as empresas que fazem parte dele cercam os mercados consumidores e entram para 

ganhar pelo menos uma fatia do mercado ou todo ele. Bem amparadas tecnologicamente, estas grandes 



empresas aliam a isso marketing, estratégias de mercado, logística e principalmente business intelligence, 

ou inteligência de negócios, visando com isso conquistar clientes e, principalmente, sua fidelidade. 

Pesquisas de mercado mostram o quanto é preciso trabalhar para se chegar a uma condição de satisfação 

média dos seus clientes [Porter, 1989].

 

            A principal arma das empresas é tentar seduzir seus consumidores com ofertas, descontos, 

propaganda, tendo como pano de fundo a tecnologia. Fazer previsões, antecipar modas ou tendências são 

todas questões que evolvem as ferramentas que auxiliam os administradores das empresas a tomar 

decisões mais importantes. No que tange a relação empresa/cliente os CRM´s visam estreitar este 

relacionamento buscando assim mantê-los fieis a empresa. Empresas de todos os setores estão acelerando 

seus investimentos em tecnologia para ajudá-los a conquistar e reter clientes.

 

8.1 - Soluções para Conquistar Clientes

 

O Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente ou CRM é um assunto de grande interesse 

para as empresas atualmente. Elas compreenderam que o CRM está emergindo como um elemento-chave 

de diferenciação competitiva, o que traz muita vantagem em relação àquelas empresas que continuam 

com os antigos métodos de conquistar e manter seus clientes [Porter, 1989].

 

Este gerenciamento do relacionamento com o cliente, como o próprio nome indica é a integração 

entre o Marketing e a tecnologia da Informação para prover a empresa de meios mais eficazes e 

integrados para atender, reconhecer e cuidar do cliente, em tempo real e transformar estes dados em 

informações que disseminadas pela organização permitem que o cliente seja “conhecido” e cuidado por 

todos e não só pelas operadoras do call center.

 

Customer Relationship Management (CRM), é um dos métodos mais sofisticados e eficientes, que 

transformam a maneira como as empresas podem aumentar a rentabilidade dos clientes atuais. Além 

disso, o uso da Internet como canal de relacionamento e de vendas, é amplamente facilitado e viabilizado 

por este novo método, que ainda é praticado por poucas empresas, porém cujos resultados são largamente 

compensadores em clientes mais leais, maior satisfação com a marca, e um nível de proximidade nunca 

antes experimentado. Neste contexto o call center transforma-se num contact center (centro de contato) 



gerenciando todo e qualquer contato do cliente com a empresa, através da Internet, fax ou telefone, 

respondendo em tempo real qualquer solicitação ou pedido de compras.

 

O uso de soluções CRM ainda está longe de ser um hábito disseminado nas empresas, embora a 

preocupação em estreitar e melhorar a relação com os clientes esteja ganhando importância cada vez 

maior, especialmente com a proliferação dos negócios online. O gerenciamento das relações com clientes 

utiliza dados distintos, de fontes diversas e aplicados com objetivos específicos para cada área do negocio 

(marketing, vendas, serviços). 

 

Cada iniciativa efetiva de CRM alavanca tecnologias de “inteligência de negócios” (business 

inteligence) que permitem extrair dados tanto internamente como entre-empresas. Para que as empresas 

tenham sucesso em CRM, elas devem estar aptas ao conhecimento de tecnologias de extração de dados, 

suporte a decisão, data warehouse etc; sem bases críticas de conhecimento, projetos de CRM estão 

fadados ao fracasso [Porter, 1989]. Este cenário analisa a evolução projetada da tecnologia e as 

necessidades do profissional de marketing para identificar as maiores tendências que irão moldar os 

cenários dos próximos cinco anos das arquiteturas de TI, aplicações e negócios de marketing visando o 

mercado consumidor.

 

Hoje, é baixo número de projetos em produção no país, sendo que a maioria deles se concentra na 

área de call centers, onde o uso de CRM já está mais disseminado. E mesmo nos países nos quais a 

preocupação em gerenciar o relacionamento com os clientes existe há mais tempo e onde há aplicações 

em outras áreas fica claro que se trata de uma tecnologia cara e muito ambígua. Quando se trabalha com 

CRM não se pode utilizar uma metodologia única, com índices comparáveis, como acontece com os 

sistemas ERP (Entreprise Resources Planning). CRM é sob medida, não tem metodologia ou índice 

padrão [Mckenna, 1991]. O uso do data warehouse permite personificar ainda mais a abordagem ao 

cliente. Assim como a facilidade de integração com outros recursos, como os softwares de CTI 

(Computer Telephony Integration), por exemplo. Quanto maior a integração entre os sistemas abrangidos 

pela solução, menos se gasta e mais se amplia o relacionamento com o cliente, e isso vale para cada etapa 

do projeto. É importante que a empresa trace metas claras ano a ano e avalie os seus resultados por etapa, 

conforme o escopo de cada projeto específico. Como o objetivo do CRM é aumentar receita e 

lucratividade, por meio do aprimoramento da relação com os clientes, cada peça integrante da solução 

exige uma métrica diferente [Porter, 1989].

 



Os sistemas de CRM são a junção de várias tecnologias, todas com o objetivo de conhecer o 

cliente, atendê-lo melhor, fazê-lo comprar mais e retê-lo, pois um cliente de bem com a empresa, além de 

adquirir mais produtos e serviços, indica-a para outras pessoas. Nessa tarefa são usadas ferramentas de 

CTI, call center’s e a integração com sistemas legados, além de sistemas de suporte à decisão. Um data 

warehouse bem estruturado pode ser usado como uma poderosa ferramenta de CRM  analítica.

 

Através do CRM a empresa pode conhecer o perfil de seu cliente, e a partir daí fazer um trabalho 

dirigido de fidelidade. Por meio de pesquisas, descobriu-se que é muito mais lucrativo manter um cliente 

do que tentar conquistar novos clientes. Essa diferença de lucratividade fica mais explícita quando um 

cliente fidelizado é comparado com cliente perdido pela empresas que terá de ser reconquistado 

[McKenna, 1991]. 

 

O CRM é dividido em duas frentes, a operacional e a analítica. O CRM operacional é feito através 

do contato direto da empresa com o cliente. Call Centers, malas diretas, internet e outros tipos de canais 

são utilizados nesse segmento de CRM. Já o CRM analítico é feito através dos dados contidos nas bases 

gerenciais da empresa (data warehouse). Enquanto a função do operacional é manter o contato com o 

cliente, o analítico preocupa-se em analisar os dados colhidos por diversas fontes da empresa sobre o 

cliente. Portanto, o data warehouse deve contemplar as análises de campanhas de marketing, perfil do 

cliente, análise de vendas, lealdade, desempenho dos canais de contato, entre outras análises que fazem 

parte do CRM analítico.

 

8.2 - Conclusão

 

O CRM ou Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente é um assunto de grande interesse 

para as empresas atualmente. Elas compreenderam que o CRM está emergindo como um elemento-chave 

de diferenciação competitiva, o que traz muita vantagem em relação àquelas empresas que continuam 

com os antigos métodos de conquistar e manter seus clientes. Tendo a tecnologia como alicerce e várias 

ferramentas de apoio, o CRM se tornou investimento estratégico para muitas organizações.

 

Esta tecnologia tem como finalidade manter a competitividade, pois os clientes foco da atenção de 

tantas empresas aumentam, dia a dia as suas expectativas e não se contentam simplesmente com um 



acesso rápido e fácil, a qualquer hora às centrais de atendimento. Também não aceitam mais o 

atendimento cordial e gentil sem nenhum poder de decisão. Os clientes desejam lidar com quem pode 

resolver problemas e oferecer soluções melhores e mais criativas.

 

Por isso, é preciso ir além da implantação da tecnologia. É preciso dotar a empresa de estratégia, 

processo e tecnologia para que esteja preparada para prestar o atendimento e reconhecimento que o 

cliente deseja e espera com a finalidade de auxiliar o crescimento e manutenção desse forte 

relacionamento que se transformará em receitas e lucros crescentes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. CONCLUSÃO
 



Com um mercado cada dia mais acirrado e competitivo, as empresas têm investido alto em tecnologia 
para alavancar seus negócios. Na era da globalização, uma organização precisa utilizar toda informação 
disponível para criar e manter vantagem competitiva. E é competitiva a organização que consegue tomar 
decisões corretas e rápidas. Com isso, novos e maiores desafios surgem para os dirigentes e 
administradores das empresas e uma nova forma de administração tem surgido. As empresas perceberam 
que não podem mais comandar seus negócios sem o auxílio da tecnologia e muito menos sem informação. 
Os grandes conjuntos de dados acumulados pelas empresas submetidos à intervenção das ferramentas de 
tecnologia tornam o processo decisório mais seguro de ser tomado e acompanhado. Estas ferramentas têm 
como finalidade estudar, refinar e transformar dados brutos em informação útil, qualquer que seja o tipo 
de negócio. Os grandes armazéns de dados, chamados Data Warehouse, concentram alguns terabytes de 
informação bruta e pode ser consideradas um tesouro a ser lapidado e transformado em histórico, ou seja, 
variáveis que auxiliam os tomadores de decisão das grandes empresas a traçar as melhores estratégias 
para seus negócios. Em cima desses históricos pode-se identificar tendências e posicionar a empresa 
estrategicamente para ser mais competitiva e conseqüentemente maximizar os lucros diminuindo o índice 
de erros na tomada de decisão. O que antes era apenas mais algumas centenas de megabytes de dados 
acumulados e sem nenhuma utilidade, hoje representa um verdadeiro patrimônio a ser explorado. A 
informação útil é considerada hoje como um recurso estratégico das organizações.

 

A grande quantidade de variáveis que envolvem o meio empresarial torna o processo decisório 
complicado e até mesmo difícil de ser realizado sem um prévio estudo do ambiente em questão. Uma 
decisão mal tomada ou mesmo uma estratégia mal traçada pode levar uma grande empresa a ter grandes 
prejuízos. Por isso é de vital importância a busca de uma grande quantidade de informações que possam 
ajudar na tomada da melhor decisão. Por meio de informações estratégicas sobre seus mercados 
consumidores e sobre o que vender a estas pessoas, essas empresas também se tornaram detentoras de 
tecnologia de ponta no setor de informática. Possuem em seus departamentos de tecnologia de informação 
grandes massas de dados sobre seus consumidores, podendo com isso supor determinadas características 
consumistas e tentar prever o que poderá atrair estas pessoas com novos lançamentos.

 

Buscando a cada dia melhorar mais o aperfeiçoamento no mundo dos negócios, os dirigentes e 
administradores das corporações visam um ideal tecnológico que os auxiliem em seus processos 
decisórios. O ideal de se construir uma base de dados distribuída que forneça aos administradores uma 
visão lógica e integrada de todos os dados disponíveis na empresa para uma tomada de decisões segura, 
ainda persiste na forma de investimentos em tecnologia, mais precisamente em business intelligence. Na 
verdade, o desenvolvimento de tecnologias associadas a Data Warehouse vem de encontro a essa 
demanda. Desde que a primeira planilha eletrônica foi implementada, os analistas de negócios vêm 
construindo seu próprio ambiente de DW para o suporte a tomada de decisões. Na verdade, essas 
tecnologias representam a convergência de produtos que evoluíram na última década: bancos de dados 
distribuídos com suporte a processamento paralelo; produtos de conversão de dados para o tratamento de 
dados operacionais e carga nos bancos de dados gerenciais; tecnologia cliente/servidor que permitem 
acesso a dados distribuídos em múltiplas plataformas; e a integração de ferramentas de análises e 
relatórios, disponíveis nos desktops dos analistas de negócios.

 

A inteligência nos negócios é um processo que têm como principal objetivo auxiliar os executivos das 
organizações a interpretar de forma correta as informações obtidas no processo de identificação e 
transformação de dados brutos acumulados pelas empresas em conhecimento estratégico. Esse 
conhecimento estratégico é basicamente voltado para o suporte a decisão: resumos, análises 
comparativas, exceções, tendências etc, e quando utilizado no processo decisório garante a vantagem 
competitiva para a organização. Ao contrário da maioria dos processos operacionais, no nível estratégico 
a estruturação das demandas informacionais é muito baixa, volátil e pouco previsível. A empresa que 
melhor perceber as aplicações das tecnologias emergentes às suas operações, e que puder usar mais 



eficazmente a tecnologia aos processos decisórios, terá maior vantagem competitiva em seu setor de 
atuação. Assim, a inteligência de negócios passa a ser recurso estratégico para a organização, e sua 
aplicação eficiente e eficaz se torna fator crítico de sucesso para as organizações.

 

Portanto, este trabalho teve como objetivo esclarecer as diferenças entre as diversas tecnologias de apoio 
a decisão e como estas estão inter-relacionadas com a finalidade de tornar o processo decisório mais 
confiável e eficaz. É importante comentar que o fator  humano, o conhecimento sobre a área de atuação e 
o feeling profissional do gerente ou administrador nunca serão substituídos por nenhuma tecnologia ou 
máquina e que, satisfeitas tais condições, onde a tecnologia soma-se ao feeling do profissional, a 
probabilidade de sucesso é maior, tendo como suporte básico a tecnologia da informação.

 



 

 

 

 

 

2. BUSINESS INTELLIGENCE

 

A evolução da tecnologia da informação e o contínuo crescimento do uso de computadores fazem 
com que hoje, praticamente todas as empresas de médio e grande porte utilizem sistemas informatizados 
para realizar seus processos mais importantes, o que com o passar do tempo acaba gerando uma enorme 
quantidade de dados relacionados aos negócios, mas não relacionados entre si. Estes dados armazenados 
em um ou mais sistemas operacionais de uma empresa são um recurso, mas de modo geral, raramente 
servem como recursos estratégicos no seu estado original. Os sistemas convencionais de informática não 
são projetados para gerar e armazenar as informações estratégicas, o que torna os dados vagos e sem valor 
para o  apoio  ao  processo  de  tomada de  decisões  das  organizações.  Estas  decisões  são normalmente 
tomadas  com base  na  experiência  dos  administradores  das  empresas,  quando  poderiam também ser 
baseadas em fatos históricos que foram armazenados pelos diversos sistemas de informação utilizados por 
estas organizações.

 

2.1 - Inteligência e Negócios

 

Com  a  globalização  da  economia  os  mercados  consumidores  estão  cada  dia  maiores  e  a 
competitividade  entre  as  empresas  por  estes  mercados  está  cada  vez  mais  acirrada.  Novos  filões 
mercadológicos aparecem assim como outros são engolidos pelo rápido surgimento de outras tendências 
ou modas. Grandes blocos econômicos são formados, visando assim aproveitar ao máximo o poder de 
compra dos consumidores de determinada região ou continente.

 

Hoje as grandes empresas ou grupos que detém os grandes mercados consumidores do mundo estão 
correndo riscos nos seus negócios, pois não se sabe qual será a nova tendência (mercadológica) daqui a 
seis meses ou um ano. Seus dirigentes e administradores apenas tentam prever qual será a nova tendência 
entre  seus  consumidores  e  como  atacá-las  antes  que  outras  empresas  o  façam.  O  dinamismo  e  a 
competitividade do mercado atual faz com que as empresas se tornem mais ágeis no domínio destes 
mercados.

 

A grande quantidade de variáveis que envolvem o meio empresarial torna o processo decisório 
complicado e até mesmo difícil de ser realizado sem um prévio estudo do ambiente em questão. Uma 
decisão mal tomada ou mesmo uma estratégia mal traçada pode levar uma grande empresa a ter muitos 
prejuízos  ou  até  mesmo levá-la  à  falência.  Por  isso  é  de  vital  importância  a  busca  de  uma grande 
quantidade de informações que possam ajudar na tomada da melhor decisão.

 



Por meio de informações estratégicas sobre seus mercados consumidores e sobre o que vender a 
estas pessoas, essas mesmas empresas também se tornaram detentoras de tecnologia de ponta no setor de 
informática. Possuem em seus departamentos de tecnologia de informação grandes massas de dados sobre 
seus consumidores e seus hábitos, podendo com isso, supor determinadas características consumistas e 
tentar prever o que poderá atrair estas pessoas com novos lançamentos.

 

Os  grandes  conjuntos  de  dados  acumulados  pelas  empresas  submetidos  à  intervenção  das 
ferramentas de tecnologia tornam o processo decisório mais seguro de ser tomado e acompanhado. Estas 
ferramentas têm como finalidade estudar, refinar e transformar dados brutos em informação útil, qualquer 
que seja o tipo de negócio. Os grandes armazéns de dados, chamados data warehouse, concentram alguns 
terabytes de informação bruta  e pode ser  considerado um tesouro a  ser  lapidado e  transformado em 
histórico,  ou seja,  variáveis  que auxiliam os tomadores de decisão das grandes empresas a  traçar  as 
melhores  estratégias  para  seus  negócios.  Em cima desses  históricos  pode-se  identificar  tendências  e 
posicionar  a  empresa  estrategicamente  para  ser  mais  competitiva  e  conseqüentemente  maximizar  os 
lucros, diminuindo com isso o índice de erros na tomada de decisão.

 

Deter  um enorme volume de  dados  também não quer  dizer  nada  para  as  empresas.  É  preciso 
transformar estes dados em informação útil e válida. Diferentes tecnologias, arquiteturas e metodologias 
buscam a eficácia deste grande volume de dados até então inútil. Tais tecnologias visam o refinamento 
dos dados por meio de conceitos estudados desde os anos 70, com objetivo de alcançar o melhor método 
de atuação para cada tipo de problema. Existem diversas técnicas, arquiteturas e modelos que auxiliam ou 
buscam auxiliar nos mais diversos tipos de setores da economia, como nas telecomunicações, no mercado 
financeiro,  na  industria  automobilística,  alimentícia,  vestuário,  na  medicina,  entre  outros  setores  de 
grande importância financeira e estratégica. O processo de extração de informações permite as grandes 
companhias a vantagem de reduzir seus custos identificando e analisando dados críticos relativos ao seu 
ambiente de negócios e específicos ao seu mercado consumidor. 

 

“Isto  é  o  business  intelligence,  ou  inteligência  de  negócios,  um  conjunto  de  conceitos  e 
metodologias que, fazendo uso de acontecimentos (fatos) e sistemas baseados nos mesmos, dá apoio à 
tomada  de  decisão  em negócios”  [Dhar  e  Stein,  1997].  Busca-se  então,  entender  o  mercado alvo  e 
incentivar a organização a entender o processo inteiro, desde a seleção do mercado até a análise de como 
é sua resposta a estes eventos.

 



Fig. 2.1 – As diferentes tecnologias que fazem parte do Business Intelligence.

 

Antecipar  tendências,  simular  cenários,  conhecer  profundamente  clientes,  fornecedores  e 
concorrentes,  comparar  dados  e  fazer  previsões,  tudo  de  forma  rápida  e  eficiente,  são  as  novas 
prioridades. E, a cada ano, um número maior de empresas começa a despertar para isso. As companhias 
concluíram que agora chegou a vez de agregar inteligência aos negócios e automatizar as decisões, o que 
significa transformar dados em informações e torná-las acessíveis às pessoas certas. 

 

No  dicionário  empresarial  estão  sendo  acrescentadas  novas  palavras:  DSS  (Decision  Support  
System), ferramentas OLAP (On Line Analytical Process), EIS (Executive Information Systems),  Data 
Warehouse,  Data Mart,  Data Mining, entre outras. Tecnologias que, abrigadas sob um só guarda-chuva 
denominado business intelligence, ou simplesmente BI, começam a ser empregadas por diferentes tipos e 
portes de organizações.

Mas  o  que  é  exatamente  BI?  Existem  várias  definições  para  esta  tecnologia,  mas  há  uma 
unanimidade por parte de muitos sobre o seu conceito:

· BI é um processo de coleta, transformação, análise e distribuição de dados para melhorar a decisão 
dos negócios [Dhar e Stein, 1997];

·  Sua  infra-estrutura  tecnológica  é  composta  de  data  warehouses ou  data  mart’s,  ferramentas 
OLAP, EIS, data mining, queries reporting e softwares de visualização dos dados [Kimbal, 1996];

· Os bancos de dados são a infra-estrutura básica de qualquer sistema de BI. São neles que vão estar 
armazenados os dados que serão transformados em informações competitivas [Elkins, 1998]. 

 

O que está fazendo com que o assunto BI fique cada vez mais em evidência é porque a tecnologia 
vem ganhando força, pois há necessidade de transformar dados em informações competitivas, enquanto 
outros  acreditam na  globalização  e  concorrência  como sendo os  principais  motivadores  para  que  as 
corporações  optem  por  agregar  inteligência  ao  negócio.  Mas  talvez,  o  principal  argumento  seja  o 
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operacional.

 

As corporações sentem os sintomas de uma febre mundial que contaminou quase todas as empresas 
do  globo.  É  o  efeito  ERP (Enterprise  Resouces  Planning -  Planejamento  de  Recursos  de  um 
Empreendimento) ou simplesmente pacotes de gestão empresarial, fenômeno típico da década de 90, que 
sucedeu o downsizing (substituição dos processos centralizados) e outsourcing (terceirização dos centros 
de  informática).  Essas  soluções  resolvem  apenas  o  dia-a-dia  operacional  das  companhias,  isto  é,  o 
tratamento de seus dados transacionais. Esses sistemas colocam ordem apenas no aspecto operacional. 
Mas suas bases são abastecidas com dados que podem valer ouro. Numa simples nota fiscal, por exemplo, 
há dados que podem ser preciosos para as corporações. Informações como CGC, CPF ou a classificação 
fiscal não representam nada se comparadas com saber quem vendeu, para quem e o quê foi vendido. 
Esses números podem indicar tendências e comportamentos de consumo. São esses tipos de análises que 
a solução de BI promete às corporações: pegar o dado em estado bruto, lapidá-lo e transformá-lo em 
informação a favor dos negócios. Como exemplo hoje, as grandes cadeias varejistas, os conglomerados 
bancários e as operadoras de telecomunicações são as empresas mais avançadas quando o assunto é BI.

 

Hoje há algumas noções importantes quanto às informações para tomada de decisão. Abordagens 
como modelagem de dados convencionais,  bancos  de  dados corporativos,  ambientes operacionais  de 
produção,  disponibilidade  de  dados  em tempo  real  não  estão  diretamente  relacionados  entre  si.  Os 
executivos  precisam  de  dados  históricos  sumarizados  e  'dimensionalizados'  para  atender  suas 
necessidades  em bancos  de  dados  distintos,  às  vezes  com tecnologias  específicas  para  esse  tipo  de 
aplicação, contando também com metodologia de modelagem de dados específica.

 

Sistemas de BI não são normalmente projetados para as operações do dia-a-dia;  estes sistemas 
geralmente supõem pesquisas em grandes bases de dados. O objetivo é maximizar a eficiência destas 
pesquisas aproveitando ao máximo as informações do banco de dados. As técnicas convencionais e as 
inovadoras melhoram a busca pelas informações de interesse, o que, do ponto de vista estratégico são 
vantagens que não se pode perder.

 

Business Intelligence é, portanto, uma nova fase onde as corporações estão comprando suites que 
contemplam  a  construção  de  um  sistema  completo,  ou  seja,  pacotes  de  business  intelligence com 
elementos suficientes para endereçar às necessidades corporativas, tais como: escalabilidade, facilidade 
de uso e de gerenciamento [Dhar e Stein, 1997].

 

 

2.2 - Conclusão

 

Dimensionar o tamanho de um mercado novo e em ascensão não é tarefa fácil, como demonstram 
os números. Mas sem dúvida, esta será a tendência dos próximos anos. Tecnologias como Internet e afins 
estão contribuindo para eliminar fronteiras entre países e aproximar mercados. No mundo dos negócios é 
preciso agir com rapidez e precisão para manter-se vivo e competitivo e, nesse sentido, as ferramentas de 
BI são fortes aliadas para emitir respostas a diferentes questões, sendo um subsídio objetivo e confiável 
para os processos de decisão.



 

Portanto, conhecer mais sobre essa tecnologia permitirá aos administradores descobrir novas 
maneiras de diferenciar uma 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.

 

 

 

 

 


	Total
	Leite
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6. DATA MINING
	6.1 - Mineração de Dados

	6.2 – A Tecnologia Data Mining
	7.1 - A Importância das Informações Executivas
	7.2 - A Evolução dos Sistemas EIS
	 
	7.3 - Conclusão

