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RESUMO

 

            Hoje as empresas estão vivendo uma grande pressão do mundo globalizado, onde cada 

uma tem que ser melhor do que a outra em algum aspecto para poder ter sua fatia no mercado. 

Para ajudar estas empresas, muitos gerentes procuraram algum tipo de tecnologia que forneça 

informações sobre as verdadeiras necessidades dos clientes, mas na busca desta tecnologia 

muitos se deram bem e outros se deram mal. Na procura deste diferencial, a grande 

descoberta foi o Business Intelligence, no qual agrega variadas tecnologia fornecendo o 

suporte a tomada de decisão. Mas não adianta ter uma boa tecnologia se não tiver organização 

no aproveitamento de tais informações. O Business Intelligence extrai os dados do banco de 

dados transformando-os em informação de forma aplicável para os gerentes de empresas. A 

empresa que trabalha com o Business Intelligence tem grande chance de ter uma fatia 

razoavelmente boa do mercado, ou dependendo da área de atuação da empresa, quase a sua 

totalidade. O e-commerce é uma extenção do Business Intelligence para Internet, onde lojas 

vendem e compram produtos por meio eletrônico. No mundo em que vivem hoje as empresas 

buscam soluções para atender bem o cliente. Algumas empresas se especializaram fazendo 

produtos que ajudam outras empresas a extrair informações que necessitam para seu dia-a-

dia, para tal existe inúmeras ferramentas prontas de apoio a decisão. Este trabalho trás um 

comparativo entre ferramentas conhecidas, por fazerem parte de famílias de produtos 

conhecidos por ajudar empresas a ultrapassarem barreiras. 
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1-      Introdução

 

            No mundo globalizado de hoje, as empresas tem que estar à frente do mercado sempre 

para não perder cliente para seus concorrentes. A empresa que mais antecipar as novidades e 

ter uma boa gerência de suas informações pode ter esta vantagem.

            

Para ajudar os gerentes dessas empresas para as tomadas de decisão foram criados 

conjuntos de tecnologias formando o Business Intelligence. O BI trouxe uma filosofia de extrair 

informações, onde o gerente pode observar e estudar a melhor forma de atender o seu cliente. 

            

            No capítulo 2 será falado sobre alguns conceitos de banco de dados, da evolução dos 

sistemas e seu funcionamento que juntos formam o conceito de Business Intelligence.

 

            No capítulo 3 será abordado as metodologias que extrai ao máximo  cada tipo de 

negócio, usando como suporte o Business Intelligence. Esta extração consiste em ter a 

ferramenta correta  para resolver o problema.



 

            No capítulo 4 será demonstrado os fatores críticos no uso de Business Intelligence em 

um comércio eletrônico, é mostrado seus tipos  e demonstrados o funcionamento dos principais 

de modelos.  Também será demonstrado diferença entre e-business e e-commerce, e os seus 

principais produtos.

            

No capitulo 5 será feito uma comparação entre o as ferramentas mais utilizadas em 

empresas do mundo todo, ajudando a encontrar soluções dos mais diversos tipos de 

informações.

 

No capitulo 6 será feito a conclusão de tudo que foi visto ao longo do texto apresentado 

e sugerindo idéias para trabalhos futuros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2-      Tecnologia de Negócios

 

 

          O  Bussiness Intelligence é constituído de variadas ferramentas que englobam desde a 

extração de dados até a demonstração entendível para o usuário final.

 

Neste capítulo será feito um breve comentário sobre as tecnologias que compõe o BI 

(Business Intelligence –  Inteligência em Negócios),  mostrando os pontos relevantes e suas 

utilidades em uma empresa.

 

 

 

2.1-           Conceitos de Banco de Dados

 

Um  banco  de  dados  pode  ser  definido  como  sendo:  "Uma  coleção  de  dados 

operacionais inter-relacionados.  Estes dados são armazenados de forma independente dos 



programas que os utilizam, servindo assim para múltiplas aplicações de uma organização" [3].

         

         Além do conceito de BD, O Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) é 

uma coleção de programas que permite ao usuário definir,  construir e manipular Banco de 

Dados para as mais diversas aplicações.

 

Algumas definições são fundamentais para a compreensão do conceito de banco de 

dados:

•        Coleção: agrupamento com repetição;

•        Operacionais: vitais, estratégicos para a tomada de decisões, permanentes;

•        Inter-relacionados: um banco de dados mantém um agrupamento de entidades 

(fatos da realidade em questão) e de relacionamentos entre estas entidades;

•        Independentes  dos  programas:  dados  são  mantidos  em  um  meio  de 

armazenamento destinado aos dados da organização e não necessariamente no 

espaço local do programa de aplicação;

•        Serve  às  múltiplas  aplicações:  dados  em um banco  de  dados  podem ser 

compartilhados  por  várias  aplicações  da  organização.  Cada  uma  delas  define 

exatamente os dados que deseja manipular.

 

O objetivo principal de um sistema de banco de dados é prover um ambiente que seja 

adequado e eficiente para uso na recuperação e no armazenamento da informação.

 

Sistemas de banco de dados são projetados para administrar grandes volumes de 

informações. Devem prover a segurança da informação armazenada, mesmo em quedas do 

sistema ou em tentativas de acesso não autorizado. Se o dado deve ser compartilhado entre 

vários usuários, o sistema deve evitar possíveis resultados irregulares.

 

Uma grande finalidade de um sistema de banco de dados é fornecer ao usuário uma 



visão abstrata dos dados. Escondendo certos detalhes de como são armazenados e mantidos 

as informações, ou seja: efetuado pela definição de níveis de abstração de dados [3].

 

 

2.2.1-  Conceitos de Bancos de Dados para BI

                

            Os conceitos de banco de dados são importantes para o entendimento do 

funcionamento da união das ferramentas que formam o BI (Business Intelligence).

 

            Serão mostrados a seguir os conceitos básicos para o prosseguimento da leitura:

•        Cubo (Dicing): é considerado como um Data Mart (será demonstrado mais 

adiante) ou parte de um Data Warehouse (será demonstrado mais adiante) que é 

extraído para atender as necessidades de certas aplicações e representar um 

conjunto de dados de dimensões e de fatos, extraídos de um universo maior [9];

•        Plano (Slicing): é o mesmo que pegar uma fatia do cubo [9];

•        Pivotamento ou Rotação: são as extremidades no banco de dados formando o 

cubo, como por exemplo, em um modelo dimensional que tem as dimensões 

produto, tempo e região, onde cada um está em um eixo formando um gráfico [9];

•        Modelo Dimensional: O modelo dimensional contém as mesmas informações 

que um modelo relacional, mas armazenado de forma simétrica, permitindo maior 

entendimento dos dados, melhor performance e facilidade de alterações. O 

modelo dimensional é representado como um cubo ou matriz multidimensional 

[9];

•        Estrutura Dimensional: é a união de cubo, ponto, plano, pivotamento ou 

rotação;

•        Tabelas Fato: tabelas onde se concentram os dados de interesse, possíveis de 

manipulação numérica e estática;

•        Tabelas Dimensão: tabelas satélites que possuem ações de entrada do modelo 



de dados [9];

                                

•        Granularidade: é um nível de detalhe ou de resumo dos dados existentes em 

um Data Warehouse. Quanto maior for o nível de detalhes, menor o nível de 

granularidade [11].

 

 

2.3-     Data Mining

 

O Data Mining (Mineração de dados) ajuda usuários finais a extraírem informações de 

negócios  utilizáveis  de  um grande banco de dados,  como um Oracle,  DB2,  SQLServer  e 

outros.

 

Caso tenha um pequeno banco de dados, não precisaria de novas tecnologias, mas se 

tiver um banco de dados de grande porte, e se for necessário saber as tendências 

mercadológicas, neste caso irá precisar de uma tecnologia de Data Mining [12].

 

Apesar de se utilizar SQL (Structure Query Language – Linguagem de consulta 

estuturada) para extrair informações, pessoas que irão tomar decisões não falam a mesma 

língua que o SQL, o Data Mining faz uma comunicação entre os dois.

 

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

comportamentos dos clientes. Ele trabalha com os dados mais irrelevantes, para poder mostrar 

informações e mostrar tendências mercadológicas. Estas informações são mostradas através 

de gráficos e planilhas, onde os consultores e donos de empresas conseguem visualizar as 

informações de forma simples.

 



O Data Mining é aplicado com sucesso para resolver problemas em diversas áreas 

como: [12]

 

Vendas 

•        Identificar padrões de comportamento dos consumidores;

•        Encontrar  características  dos  consumidores  de  acordo  com  a  região 

demográfica ;

•        Prever quais consumidores serão atingidos nas campanhas de marketing. 

 

  Finanças 

•        Detectar padrões de fraudes no uso dos cartões de crédito;

•        Identificar os consumidores que estão tendendo a mudar de companhia do 

cartão de crédito;

•        Identificar regras de estocagem a partir dos dados do mercado;

•        Encontrar correlações escondidas nas bases de dados. 

  

Seguros e Planos de Saúde 

•        Determinar quais procedimentos médicos são requisitados ao mesmo tempo;

•        Prever quais consumidores comprarão novas apólices;

•        Identificar comportamentos fraudulentos. 

  

Transporte 

•        Determinar a distribuição dos horários entre os vários caminhos;

•        Analisar padrões de sobrecarga. 



Medicina 

•        Caracterizar o comportamento dos pacientes para prever novas consultas; 

•        Identificar terapias de sucessos para diferentes doenças.

 

O  Data  Mining trabalha  com  informações  histórica  para  aprender.  Ele  age  nas 

informações para separar os perfis de um conjunto de clientes, por isso pode-se atingir o grupo 

de clientes que se procura.

            

O Data Mining usa muito de estatística, mas apesar disso, a grande diferença entre o 

Data Mining e a estatística, é que o Data Mining foi feito para o usuário final não para um 

estatístico, em conseqüência disto  mostra-se o resultado em um formato de fácil 

entendimento.

 

 

2.4-     OLAP 

 

A tecnologia OLAP (On Line Analitical Processing – Processamento Analítico On Line) 

surgiu com a evolução dos sistemas de informação. Antes de surgir esta tecnologia 

armazenava-se grandes quantidades de dados, mas o tratamento destas informações eram 

muito difíceis para os usuários finais e analistas de sistema. A grande dificuldade era pelo 

sistema não ser relacional e tinha que procurar dados por vários arquivos, com isso tinha-se 

dois grandes trabalhos: primeiramente encontrar os dados e em segundo, construir o relatório 

no formato desejado [13].

 

Com o surgimento da tecnologia OLAP foi possível acessar, visualizar e analisar dados 

corporativos  com  alta  flexibilidade  e  performance.  Com  a  globalização  empresas  estão 

enfrentando  maior  concorrência  e  também  estão  expandindo  sua  área  de  mercado.  Os 



executivos tem que tomar decisões precisas para que sua empresa tenha um futuro promissor, 

e  para  ajudá-los  os  executivos  nas  tomadas  de  decisões  a  OLAP apresenta  informações 

através de um modelo de dados natural e intuitivo de simples navegação e pesquisa, gerando 

relatórios do tipo “ad-hoc (Consulta Eventual) ”.

 

OLAP é implementado em um modo cliente/servidor onde oferece respostas rápidas às 

consultas, criando um microcubo na máquina cliente ou no servidor. Estas respostas são dadas 

a partir de questões feitas pelo gerenciador do sistemas.

 

O OLAP é freqüentemente utilizado para integrar e disponibilizar informações gerenciais 

contidas em bases de dados operacionais, sistemas ERP (Enterprise Resurse Planning )  e 

CRM  (Customer  Relationship  Management –  Administração  e  Relação  de  Cliente),  EIS 

(Executive  Information  System  -  Sistema  de  Informação  Executivo)   e  Data  Warehouses 

(Armazém de Dados), estes sistemas serão definidos mais adiante [14].

            

Abaixo, mostra-se algumas áreas em que o OLAP pode ser usado:

 

Finanças 

•        Orçamento; 

•        Análise de balanço;

•        Fluxo de caixa;

•         Contas a receber.

 

Vendas

•        Análise de vendas ( por região, produto, vendedor, etc); 

•        Previsões;



•        Lucratividade de cliente/Contrato; 

•        Análise e canais de distribuição.

 

Marketing

•        Análise de preço/volume;

•         Lucratividade de produto; 

•        Análise de mercados.

 

Recursos Humanos

•        Análise de benefício;

•         Projeção de salário;

•        Análise de “Headcount”.

 

Manufatura

•        Gerência de estoque;

•         Cadeia de fornecimento;

•        Planejamento de demanda; 

•        Análise de custo de matéria-prima.

 

 

2.4.1-  Linhas do OLAP

 



            O OLAP é uma arquitetura de aplicação multidimensional, existem vários conceitos para 

se extrair as informações de maneira correta. A seguir será demonstrada algumas linhas do 

OLAP.

•      A Visão conceitual multidimensional: enfatiza a forma como o usuário "vê" dados 

sem impor que os dados sejam armazenados em formato multidimensional;

•      Transparência:  localização da funcionalidade OLAP deve ser  transparente 

para o usuário, assim como a localização e a forma dos dados a ser utilizados;

•      Facilidade de Acesso: acesso a fontes de dados homogêneas e heterogêneas 

deve ser transparente; 

•      Desempenho de consultas consistente: não deve ser dependente do número de 

dimensões;

•      Arquitetura  cliente/servidor:  produtos  devem  ser  capazes  de  operar  em 

arquiteturas cliente/servidor; 

•       Dimensionalidade genérica: todas as dimensões são iguais; 

•      Manipulação  dinâmica  de  matrizes  esparsas:  produtos  devem  lidar  com 

matrizes esparsas eficientemente;

•      Suporte multi-usuário;

•      Operações entre dimensões sem restrições; 

•      Manipulação de dados intuitiva; 

•      Relatórios/consultas flexíveis;

•      Níveis de agregação e dimensões ilimitados: ferramentas devem ser capazes 

de acomodar 15 a 20 dimensões. 

 

 

2.4.2-  DOLAP 

 

            Com a arquitetura DOLAP (Desktop On Line Analytical Processing) ganha-se com pouco 



tráfico na rede, porque todo processamento OLAP se dá na máquina cliente, e maior agilidade 

de análise,  além do servidor de banco de dados não ficar sobrecarregado,  sem incidir  em 

problemas de escalabilidade. A desvantagem é que o micro-cubo não pode ser muito grande, 

caso seja a máquina cliente não suporte a função em configuração e/ou pode se levar um 

tempo grande para se fazer análise [13].

 

 

2.4.3-  ROLAP 

 

            As  ferramentas  ROLAP  (Relational  On  Line  Analytical  Processing –  Processamento 

Analítico Relacional  On Line) tem acesso aos dados e análise OLAP com uma arquitetura 

diferente. Envia-se a consulta ao Banco de dados relacional e processa no próprio servidor de 

banco de dados.  A  vantagem é que se pode analisar  grandes quantidades de dados e a 

desvantagem é que se várias pessoas utilizarem ao mesmo tempo pode comprometer muito da 

performance do servidor ou até mesmo ocorrer seu travamento [13].

 

 

2.4.4-  MOLAP 

 

            A ferramenta MOLAP (Multidimensional On Line Analytical Processing - Processamento 

Analítico  Multidimensional  On  Line),  tem  uma  arquitetura  que  processa  com  um  servidor 

multidimencional,  com  isso  o  acesso  aos  dados  ocorre  diretamente  no  banco,  o  usuário 

trabalha, monta e manipula os dados do cubo diretamente do servidor. Há um melhoramento 

na performance, mas tem problemas com escabilidade e tem alto custo [13].

 

 



2.4.5-  HOLAP 

 

            A ferramenta HOLAP (Hybrid On Line Analytical Processing  - Processamento Analítico 

Hibrído On Line) tem a arquitetura desta ferramenta a união de tecnologias que há entre o 

MOLAP e o ROLAP, a grande vantagem é que pode pegar o que há de melhor destas duas 

ferramentas que é a alta performance do MOLAP com a escabilidade do ROLAP [13].

 

 

2.5-     EIS (Sistema de Informação Executivo)

 

“A  década  de  90,  empresas  passaram  por  fortes  transformações  por  causa  da 

globalização. Este processo trouxe um grau de interdependência entre as nações e também 

um fluxo de produtos, serviços e idéias nunca vivenciados. Tal fluxo trouxe uma intensificação 

de impacto tecnológico existente no mundo, tornando velho o novo, e obsoleto o que há pouco 

tempo era moderno, o que continua igual  é o custo e a produtividade,  mas a qualidade e 

inovação ficaram praticamente impossíveis para se manter uma vantagem competitiva”[4].

 

O parágrafo acima fala sobre as mudanças organizacionais e tecnológicas que as 

empresas vem passando e por isso está havendo algumas mudanças de paradigma. Um dos 

processos que fez com que as empresas tivessem uma reestruturação foi a globalização dos 

mercados e a intensificação das mudanças tecnológicas. A computação em grupo e a 

interconexão em rede fez com que as empresas se ampliassem, integrassem e tivesse uma 

alta performance .

 

Para a sobrevivência e o sucesso nos negócios está acima de tudo nos programas de 

qualidade e reengenharia revelam encontrar com empresários e empresas lutando para reagir. 

Vem  ganhando  espaço  ao  lado  destes  programas,  ferramentas  de  apoio  a  decisão.  Os 

sistemas EIS (Executive Information System - Sistema de Informação Executivo), vêm sendo 

implantado para encontrar dados estratégicos e aspectos críticos dos negócios, para se agilizar 



o diagnóstico de problemas e descoberta de oportunidades [4].

   

O sistema de informação e de apoio à decisão entra em cena para enfrentar o novo 

cenário  competitivo.  Atualmente  procura-se  desenvolver  um  EIS  para  um  sistema  de 

informação da empresa e para a empresa e não um sistema executivo ou para executivos. 

Hoje  em dia  um EIS  para  ter  sucesso  em uma empresa precisa  que  forneça informação 

internas,  informações  externas,  informações  sobre  as  percepções  do  consumidor/cliente 

(pesquisa de opinião), e que permita análises e simulações.

 

Existem três gerações de EIS, sendo que a primeira geração tinha o objetivo básico de 

identificar  problemas  e  oportunidades  o  mais  rápido  possível.  A  segunda  geração  foi 

introduzido  o  conceito  do  ESS  (Executive  Support  System)  que  incluía  as  funções  de 

comunicação e de automação de escritório e de análise. Já a terceira geração, o EIS está 

baseado nas redes LAN e voltada para que os tomadores de decisão acessem informações 

internas e externas rapidamente, de qualquer lugar. Os pontos positivos é a maior abrangência 

dos sistemas (serve para toda a empresa) e a necessidade de torna-los mais inteligentes [4].

 

É interessante observar  que ao longo do tempo o EIS estão  alargando seu escopo 

enquanto ferramentas de apoio à tomada de decisão. Isto acontece talvez porque o cenário de 

fortes pressões externas esteja exigindo um maior nível de sofisticação e inteligência, como por 

exemplo,  competição  em  crescimento,  mudanças  rápidas  das  condições  de  mercado  e 

encurtamento do ciclo de vida dos produtos, etc.

 

 

2.6-     CRM (Gerenciamento de Relações com o Cliente)

 

            O sistema de CRM (Customer Relationship Management – Gerenciamento de Relações 

com o Cliente) surgiu a partir da necessidade de se saber as preferências de cada cliente em 

separado.

 



O  CRM  é  um  modelo  de  negócios  focado  no  cliente,  e  é  conhecido  também  por 

marketing de relacionamento. A idéia principal é estabelecer relacionamento com os clientes de 

forma  individual  e  depois  usar  as  informações  para  tratar  clientes  diferentes  de  formas 

diferentes. O intercâmbio entre o cliente e a empresa torna-se benéfico para as duas partes, 

uma vez que os clientes fornecem informações em retribuição aos serviços personalizados que 

atendem às suas necessidades individuais.

 

O CRM pode ser usado nas mais diversas áreas do mercado atual, como em 

companhias telefônicas, nas empresas de turismo e hotelaria, nos sites de vendas e em muitos 

outros lugares.

 

 

2.7-     ERP (Enterprise Resource Planning)

 

Os  sistemas  ERP  (Enterprise  Resourse  Planning  -  Planejamento  de  Recurso  de 

Empreendimento) surgiram a partir da evolução de sistemas MRP (Material Resource Planning 

- Planejamento de Recurso Material). Com o passar do tempo foi se agregando novas funções 

ao MRP, tais como: programação mestre da produção, cálculo grosseiro de fábrica, controle de 

compras e o mais recente, Sales & Operation Planning. Com esses novos recursos o MRP 

deixou de atender apenas as informações referentes ao cálculo da necessidade de materiais e 

passou a atender as necessidades de informação para a tomada de decisão gerencial sobre 

outros  recursos  de  manufatura.  Com  isso,  o  MRP  passou  a  ser  chamado  de  MRP  ll 

(Manufacturing  Resource  Planning -  Planejamento  de  Recurso  industrial)  que  quer  dizer 

Planejamento de Recursos de Manufatura.

 

As  empresas  precisavam  ampliar  a  abrangência  dos  produtos  vendidos,  então  os 

fornecedores  de  sistemas  desenvolveram  mais  módulos  integrados  aos  módulos  de 

manufatura. Com estes novos módulos o sistema MRP ll vai além da manufatura, com isso 

passou a ser chamado de ERP (Enterprise Resource Planning). Com o surgimento do ERP 

foram agregadas  novas  funcionalidades  que são  divididas  em módulos.  Foram criados  os 

módulos  de  gerenciamento  dos  recursos  humanos,  vendas  e  distribuição,  finanças,  entre 

outros.



 

Figura 2.1: Estrutura de funcionamento de um sistema ERP [16]

 

Os sistemas ERP são constituídos por uma base de dados única e por vários módulos 

que suportam diversas  atividades  das  empresas.  Os  dados utilizados  por  um módulo  são 

armazenados  na  base  de  dados  central  para  serem  aproveitados  por  outros  módulos 

mostrados na fig. 2.1.

 

Os módulos mostrados na figura 2.1 estão na maioria dos sistemas ERP, mas além 

destes módulos existentes outros módulos como gerenciamento da qualidade, gerenciamento 

de projetos, gerenciamento de manutenção, fazem parte do sistema.

 

As funcionalidades dos módulos contém uma solução genérica que é refletido em uma 

série de considerações em que as empresas operam em geral. Para flexibilizar sua utilização 

em  um  número  maior  de  empresas  de  vários  segmentos,  os  sistemas  ERP  foram 

desenvolvidos de forma que a solução genérica possa ser customizada em um certo grau [16].
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2.8-           Data Warehouse

 

Na década de 70, com o aparecimento do SGBD ( Sistema de Gerenciamento de Banco 

de Dados) começou a surgir idéia de um banco de dados, definindo como única fonte de dados 

de todo o processamento. Pouco mais tarde se teve a visão de sistemas de informação para os 

negócios  e  logo  começou  a  tomar  forma.  Na  década  de  80  vários  aperfeiçoamentos 

tecnológicos e grandes investimentos resultaram em novos sistemas de informação que eram 

mais poderosos e tinha um custo inferior.

 

Com as evoluções tanto de hardware quanto de software e com princípios de certa 

forma da globalização, as empresas começaram a perceber que poderiam analisar seus dados 

de  forma otimizada  e   descobriram que  poderiam incrementar  seus  recursos  de  Business 

Intelligence.  Com  este  conceito,  os  sistemas  informatizados  passaram  a  pertencer  a  dois 

grupos:

•      Sistemas que tratam de negócios: dão suporte ao dia a dia do negócio da 

empresas e garantem a operação das empresas, assim chamados de sistemas 

transacionais;

•      Sistemas  que  analisam  o  negócio:  ou  seja,  ajudam  a  interpretar  o  que 

ocorreu e a decidir sobre estratégias futuras para a empresa. São chamados de 

sistemas de suporte a decisão.

 

Uma dessas ferramentas é o Data Warehouse, um DW é uma coleção de dados 

derivados dos dados operacionais para sistemas de suporte à decisão [4]. 

 

O conceito do DW é um conjunto de técnicas e bancos de dados integrados, projetados 

para suportar as funções dos sistemas de apoio à decisão, onde cada unidade de dados está 

relacionada a um determinado assunto ou fato. Esses bancos de dados são os que darão 

subsidio de informações aos gerentes e diretores de empresas, para analisarem tendências 



histórica dos seus clientes e com isso melhorarem os processos que aumentem a satisfação e 

fidelidade dos mesmos.

 

Os DW são construídos para que tais dados possam ser armazenados e acessados de 

forma que não sejam limitados por tabelas e linhas estritamente relacionais. Os dados de um 

DW podem ser compostos por um ou mais sistemas distintos e sempre estarão separados de 

qualquer outro sistema transacional, ou seja, deve existir um local físico onde os dados desses 

sistemas serão armazenados, como mostra a figura 2.2.

 

A figura 2.2 mostra o Data Warehouse formando através da união dos setores de 

compra, venda e estoque que é controlado por pequenos Data Marts (Mercados de Dados) que 

será falado logo adiante. Com a união destes três sistemas, estes setores passam a ser 

controlados por um único sistema, que o Data Warehouse.

 

Uma das coisas mais importantes e que, na maioria das vezes não se investe na 

implementação de um DW, é o preparo de recursos humanos quanto à aquisição do 

conhecimento e treinamento necessário para a utilização do sistema [4].
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Figura 2.2: Construção do Data Warehouse sobre os Data Marts [2].

 

 

2.9-     Data Mart

 

Um Data Mart é um pequeno Data Warehouse que fornece suporte à decisão para um 

pequeno grupo de pessoas. 

 

Algumas empresas são atraídas aos  Data Marts não somente pelo custo baixo e um 

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

São elas que fornecem um SAD (Sistema de Apoio a Decisão) customizado para pequenos 

grupos de tal modo que um sistema centralizado pode não estar apto a fornecer. Os  Data 

Marts podem  servir  como  veículo  de  teste  para  companhias  que  desejam  explorar  os 

benefícios do Data Warehouse [19].

 

            Os Data Marts atendem as necessidades de departamentos específicos de negócio ao 

invés das da empresa 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 mais 

elevados, englobando a empresa inteira.

 

 

2.10-      Conclusão

 

Neste capítulo foi visto como cada tecnologia de tomadas de decisão se comporta em 

sua determinada área, sendo umas de extração e outras de visualização dos dados. Ao juntar 

algumas dessas tecnologias é formado o conceito de  Business Inteligence.

 



No próximo capítulo será mostrado o tipo de modelagem para Business Intelligence. 



 

 

 

 

3-      Bussiness Inteligence

 

“Em sua forma mais ampla, o Business Intelligence (Inteligência de Negócios) pode ser 

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

competitividade nos negócios de uma empresa. O mundo empresarial hoje padece de um mal 

clássico.  Possui  uma enorme quantidade de dados,  mas  enfrenta  grande  dificuldade  para 

extrair tais informações” [15]. 

 

 

3.1-           Histórico de Business Intelligence

 

A história do Business Intelligence começou na década de 70, quando alguns produtos 

de BI foram disponibilizado para os analistas de negócios. Entretanto, estes produtos exigiam 

intensa e exaustiva programação, não disponibilizava informação em tempo hábil e tinha auto 

custo de implantação.

 

Ao surgirem os banco de dados relacionais e de interfaces gráficas como o Windons, 

Linux e outros, foi onde começaram a surgir realmente os primeiros produtos direcionados aos 

analistas de negócios, onde é possibilitado rapidez e maior flexibilidade de análise [10].

 

Os sistemas de BI tem as seguintes características:



•        Extrair e integrar dados de múltiplas fontes;

•        Fazer uso da experiência;

•        Analisar dados contextualizados;

•        Trabalhar com hipóteses;

•        Procurar relações de causa e efeito;

•        Transformar os registros obtidos em informações úteis para o conhecimento 

empresarial.

 

Com as várias evoluções ocorridas ao longo do tempo foram surgindo inúmeras 

tecnologias que compõe o BI e foram vista no capítulo anterior. Estas ferramentas foram se 

aperfeiçoando através de modelagem e abordagens feitas por vários autores.

 

 

 

3.2-           Modelagem de Dados e Anatomia das Informações

 

A metodologia de Business Intelligence, está na sua essência, relacionado com formas 

alternativas de tratamento de informações. A modelagem de dados desenvolvida ao longo de 

vinte  ou  trinta  anos,  foi  um instrumento  de  extrema utilidade na formatação de estruturas 

capazes de serem implantadas e entendidas pelos gerenciadores de banco de dados. Com 

vários estilos, uns muitos usados como a de Peter Chen e James Martin e outras nem tanto, a 

modelagem de dados sempre colaborou por ter uma estrutura que melhor se adaptasse às 

características transacionais dos processamentos. Este tipo de modelagem sempre foi uma 

ótima opção para sistema de crédito, débito, de folha de pagamento, ou de ordem de compras 

e  pedidos.  Mas  ainda  existem sistemas  que  constituem a  camada  básica  e  essencial  de 

processos operacionais das empresas, que são implantados nos velhos sistemas legados, ou 

habilitando os novos e emergentes ERPs (Enterprise Resource Planning – Planejamento de 

Recurso de Empreendimento). Com o desenvolvimento de novas necessidades, surgidas por 



causa  da  competitividade  e  busca  de  diferenciais  de  negócio  e  consequente  tomada  de 

decisão, estes modelos se mostraram ineficientes [1].

 

A estrutura  dimensional  modifica  a  ordem de distribuição dos  campos  por  entre  as 

tabelas, onde é permitido uma formatação estrutural voltada para os muitos pontos de entradas 

específicos que são chamados de dimensão e menos para os fatos que são granulares. Em 

uma estrutura dimensional os dados estarão numa forma quase estelar,  ode várias tabelas 

estarão se relacionando com algumas (poucas) tabelas de informações, criando uma notação 

mais  sintética,  legível  e  objetiva.  O  modelo  dimensional,  mostra  claro  e  diretamente  os 

elementos  para  buscar  informações  via  dimensões  de  referência,  ao  contrário  da  malha 

relacional.

 

 

3.3-           Operadores Dimensionais

 

O conceito de ponto, plano (Slicing),  cubo (Dicing)  e pivotamento ou rotação, para o 

modelo  dimensional  com as  dimensões  produto,  tempo e  região.  O  valor  pontual  (Ponto) 

representa a interseção de valores (Fato) com relação aos três eixos (dimensões). Na verdade 

o  modelo  dimensional  não  tem  apenas  três  dimensões,  mas  pode  ser  visto  como  uma 

representação de N dimensões.

 

O plano (Slicing)  mostra o conceito  de plano ou fatia,  o  conceito de dicing (Cubos) 

mostra os produtos e o conceito de rotação está relacionado com a mudança dos eixos das 

dimensões,  permitindo  transformações  na  visualização  dos  dados.  Normalmente  as 

visualizações  são  planas,  por  isso  exigirá  pivotamento  (rotação)  para  que  as  diversas 

dimensões possam ser mostradas.

 

O conceito de cubo é muito usado, como sinônimo de Data Mart, ou de parte do Data 

Warehouse que é extraído para atender as necessidades de certas aplicações e representa um 

conjunto de dados de dimensões e de fatos, extraídos de um universo maior, objetivando o 

atendimento de necessidades [9].



 

 

3.3.1-    Drill-Down e Drill-Up

 

No nível de granularidade dos dados armazenados existem os conceitos de drill-down e 

drill-up, conhecido também como roll-up. 

 

Figura3.1: Representação dos principais comandos dimensionais – modelo dimensional hierarquizado [1]

 

 

Observe que no modelo dimensional (figura 3.1) a informações relacionadas à dimensão 

geográfica estão estruturados segundo uma hierarquia: Pais -> Região -> Estado -> Cidade -> 

Loja,  já as relacionadas à dimensão tempo estão estruturados segundo uma hierarquia de 

Semestre -> Mês -> Dia. Quando tem-se uma informação muito ampla como por exemplo em 

um  nível  de  país  e  precisa-se  de  informações  mais  detalhadas  em  uma  cidade  ou  loja 

específica, então usa o conceito de drill-down, onde ele sai de um nível mais alto e busca as 

informações em níveis mais baixos. Logo o drill-down é o oposto, pois ele está em níveis mais 

baixos e busca informações em níveis mais elevados.  [1].
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3.3.2-    Drill-Across

 

No drill-across você pode pular de um esquema para outro, desde que ambos tenham 

algumas dimensões iguais, ou seja, as mesmas dimensões estão compartilhadas. O comando 

drill-across permite o tratamento dessas informações, que embora correlacionadas, estão em 

estrutura separadas, mas unidas por algumas dimensões coerentes. È como se fosse uma 

espécie de join dimensional, entre estruturas relacionadas, mostrada na figura 3.2 [1].

Figura 3.2: Representação dos principais comandos dimensionais – dril-down, drill-up e drill-

across [1]

            A figura 3.2 está mostrando que as tabelas ENTREGA e VENDAS tem dimensões estão 

compatilhadas, o comando do drill-across permite o tratamento dessas informações ao mesmo 

tempo, que estão em estruturas separadas.[1]

 

 

3.3.3-  Drill-Though
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O drill-though permite buscar informações em um nível de detalhe menor do que aquele 

colocado na tabela e permitido pela sua granularidade. Ao armazenar, na tabela Fato sobre 

Vendas, as informações em nível de granularidade de Produto por Dia e por Loja. Isso significa 

que o  menor  que se  pode alcançar  na  estrutura  é  a  informação sobre  Produto,  que esta 

representada na figura 3.3.

 

Figura 3.3: Representação dos principais comandos dimensionais – drill-through [1]

 

Poderá  ter  também  informações  à  nível  de  Nota  Fiscal,  que  foram totalizadas,  em 

Produto, Dia e Loja para dar origem ao fato granular armazenado. Estas informações mais 

detalhadas do que a granularidade com que foi armazenada a tabela fato está, por exemplo um 

outro  arquivo  ou  ambiente  diferente  do  Data  Warehouse/Data  Mart,  poderia  ser  o  próprio 

sistema transacional  de  origem,  caso  houvesse  compatibilidade  de  software  entre  os  dois 

ambientes.

 

O  drill-through  permite uma busca de informação além do nível de granularidade que 

existe na estrutura dimensional [1]. 
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            Na figura 3.3 esta mostrando o drill-through sendo feito a partir de um sistema de nota 

fiscal que agregaram as tabelas ENTREGAS e VENDAS.

 

 

3.4-           Dados Operacionais

 

“Os bancos de dados operacionais  armazenam as informações necessárias para as 

operações  diárias  da  empresa,  são  utilizados  por  todos  os  funcionários  para  registrar  e 

executar operações pré-definidas, por isso seus dados podem sofrer constantes mudanças 

conforme as necessidades atuais da empresa. Por não ocorrer redundância nos dados e as 

informações históricas não ficarem armazenadas por muito tempo, este tipo de BD não exige 

grande capacidade de armazenamento”[19].

 

 

3.5-           Dados Informacionais

 

Os dados informacionais trabalham com informações agregadas, derivada e históricas 

onde são alterados muitos raramente.  Os dados informacionais  por  ter  um processamento 

lento de muitos segundos e até chegando a minutos, são usados no máximo por centenas de 

usuários [2].

3.6-           Diferença entre Dados Operacionais e Dados Informacionais

 

Os dados operacionais e os dados informacionais possuem objetivos diferentes, mas por 

outro lado estão relacionados respectivamente aos sistemas tradicionais de informações, 

implementados sobre base de dados, já os sistemas de informações executivas, 

implementados sobre Data Warehouse ou Data Marts. Ambos constituem fontes para o 

estabelecimento dos conceitos de Business Intelligence, como mostra a tabela 3.1 [5].



 

Tabela 3.1: Comparação entre dados operacional e informacional [1]

Modelo Dimensional Modelo Relacional – E/R

Padrão de estrutura mais fácil e 
intuitiva

Modelo mais complexo

Anterior ao ME, anos 60 Ênfase nos Bancos de Dados 
Relacionais, anos 70

Tabela Fato e tabelas Dimensão Tabelas que representam Dados e 
Relacionamentos

Tabelas Fato são núcleo – 
normalizadas

Todas as tabelas são comumente 
normalizadas

Tabelas Dimensão são os pontos 
de entrada

As tabelas são indistintamente 
acessadas e de filtro inicial

Tabelas Dimensão opcionalmente 
normalizada

Todas as tabelas são comumente 
normalizadas

Modelo mais facilmente “joined” Maior dificuldade de “join”pelo 
número maior de tabelas

Leitura mais fácil do modelo por 
usuários não especializados

Maior dificuldade de leitura pelo 
usuário não especializado

 

 

3.7-           Abordagens de BI

 

Os primeiros projetos de Data Warehouses muito provavelmente caminharam pelas 

trilhas metodológicas originadas basicamente em duas fontes de inspiração: Bill Inmam e 

Ralph Kimball. Esses dois gurus se constituíram em meados dos anos 90, em sua referências 

mais fortes é em termos de projetos e construção de armazéns de dados.

 



 

3.7.1-    Abordagem de Bill Inmom

 

A  abordagem  de  Inmom  se  concentrou  inicialmente  no  estilo  mais  tradicional  de 

construção de banco de dados, muito próximo daquele surgido nos primeiros projetos de BD 

(Banco de Dados), onde se buscava uma forte integração entre todos os dados da empresa 

que  habilitavam  áreas  funcionais  diferentes,  isso  seria  representado  num  modelo  único, 

integrado e ligado, mas algumas vezes se mostrou rígido e de difícil de se conseguir.

 

O ciclo metodológico básico se iniciava pela análise de requerimentos de negócios (BRA 

–  Business  Requirements  Analysis  –  Análise  de  Exigências  de  Negócios)  seguido  pela 

modelagem de dados e pela análise das fontes dos dados, fator predominante no sucesso de 

qualquer  Data Warehouse e  Data Mart.  Depois a parte de projeto (design),  onde se faz o 

detalhamento do Data Warehouse, sua especificação e construção, o seu teste e validação e 

finalmente a sua implementação [2].

 

 

3.7.2-    Abordagem de Ralph Kimball – Star Schema (Esquema Estrela)

 

A abordagem de Ralph Kimball se mostrou com um estilo mais simples e incremental. 

Diferentemente da abordagem anterior, a metodologia Star Schema (Esquema Estrela), aponta 

para projetos de  Data Marts (DM) separados, que deverão ser integrados na medida da sua 

evolução.

 

Tem como desvantagem a possibilidade de se produzir diversos DM, sem uma perfeita, 

preparação e carga dos dados.

 

A vantagem está nos projetos DM. Feita  através da modelagem dimensional  com o 



conceito do esquema estrela (Star Schema) essa abordagem transforma os dados em tabela 

fatos  (onde  se  concentram  os  dados  de  interesse,  possíveis  de  manipulação  numérica  e 

estática),  e em tabelas dimensão (tabelas satélites que possuem as chaves de entrada do 

modelo), além das informações descritivas de cada dimensão [5].

 

 

3.7.3-    Convergência Atual de Abordagens

 

Como descrito anteriormente, a construção de Data Warehouse pressupunha um projeto 

integrado, monolítico, onde um único modelo teria, com detalhes todas as informações “fato” e 

suas respectivas  “dimensões”.  Isso  significa,  modelar  grande parte  da  empresa (ou  a sua 

totalidade)  em busca de informações gerenciais,  numa abordagem muito  parecida com as 

gigantescas estratégias top-down, discutidas no início dos anos 70. Para se implantar um Data 

Warehouse em uma empresa é melhor começar implantando Data Marts nos departamentos 

das empresas. E quando já tivesse instalado Data Marts na maioria dos departamentos, junta-

se os pequenos  Data Marts em um só sistema formando o  Data Warehouse. As empresas 

usam  esta  abordagem  por  ela  se  tornar  mais  econômica,  do  que  introduzir  um  DW 

diretamente[5].

 

 

3.8-           Tipos de Ferramentas

 

A  figura  3.4  mostra  a  classificação  das  ferramentas  para  um  ambiente  Business 

Intelligence.  Ela  está  dividida  em  construção,  armazenamento  e  gerência.  A  parte  de 

construção possui a extração, transformação e carga dos dados. A de armazenamento tem o 

Data Warehouse ou  Data Mart que transforma os dados e informações, gerando relatórios e 

outros. E a parte de gerência cuida da parte de armazenamento da informação. 

 



Figura 3.4: Visão geral das ferramentas de um ambiente de BI [1]

 

 

3.8.1-  Ferramentas de construção

 

O objetivo das ferramentas de construção é auxiliar no processo de extração de dados 

das fontes diversas, seu tratamento de preparação, transformação e sua carga nas estruturas 

finais do  Data Warehouse/Data Mart.  Realizam processos de “merge” de fontes diferentes, 

facilitando  a  busca  em  ambientes  heterogêneos,  a  sua  transformação  via  procedimentos 

escritos ou tabelas de pesquisas e permitindo a sumarização para os níveis de granularidade 

desejados [1]. 

 

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id=_x0000_i1031 
style="WIDTH: 378.75pt; HEIGHT: 284.25pt" type = "#_x0000_t75" coordsize = 
"21600,21600"><v:imagedata o:title="Fig62" src = 
"Estudo%20Comparativo%20de%20Ferramentas%20de%20Business%20Intelligence_arquivos/image011.jpg"></v:imagedata></v:shape><![endif]-->



 

3.8.2-    Ferramentas de Gerência

 

As ferramentas de gerência tem por objetivo auxiliar o processo de armazenamento e de 

utilização dos Data Warehouse/Data Mart  e do repositório, onde residem as informações de 

metadados,  responsáveis  pela  definição das estruturas  e  dos processos  de  transformação 

desejadas.  As  informações  sobre  permissões  de  acesso  também estão  armazenados  nos 

repositório/catálogo [1].

 

 

3.8.3-  Ferramentas de Uso 

 

As ferramentas de uso são os mecanismos, através dos quais os usuários manipulam os 

dados no Data Warehouse/Data Mart e obtém a informações requeridas. Possui vários tipos de 

operadores, como drill-down, drill-up, drill-across, drill- through, etc e trabalham em interfaces 

web [1].

 

 

3.9-           Conclusão

 

Neste capítulo foi abordado os conceitos de BI (Business Intelligence) para ajudar os 

empresários e ou gerentes de empresas nas tomadas de decisões, onde foram mostrados 

diferenças entre os dados operacionais e dados informacionais que é usado no BI. No próximo 

capítulo será visto uma pequena abordagem de Banco de Dados. Mostrando as ferramentas de 

extração de dados. 



 

 

 

 

4-      Aplicação de BI em e-commerce

 

            Muitas empresas estão investindo em e-commerce como uma opção de comércio. As 

páginas podem ter apenas um banco de dados para armazenamento dos pedidos, ou ter um 

controle maior de sua página, utilizando assim ferramentas de Business Intelligence.

 

            Será demonstrado neste capítulo os problemas e as vantagens de se utilizar Business 

Intelligence no comércio eletrônico. Também será feito a comparação do e-commerce versus 

e-business.

 

 

4.1-           Internet e e-commerce

 

Hoje em dia não tem como falar de Internet sem citar o mundo do  e-commerce. Mas 

esta tendência enfrenta grandes desafios por causa de sua segurança, logística. Mas mesmos 

com estes problemas ouve um crescimento inimaginável desde o seu surgimento.

 

 



4.1.1-    Segurança

 

Para se fazer um e-commerce, deve se observar os seguintes aspectos com relação a 

segurança;

•      Abuso de crédito: isso pode ocorrer no caso de uma conta ser usada para fazer 

pagamentos sucessivos sem que a pessoa tem a intenção realmente de pagar;

•      Falsificação: a falsificação de ordens de pagamentos;

•      Saque não-autorizado: este problema está relacionado com o fato do banco fazer 

um saque não autorizado;

•      Modificação da ordem de compra: esse é o cenário onde um cliente faz uma 

ordem de compra, mas a ordem é interceptada e modificada por outra pessoa.

•      Falha na operação débito/crédito: isso pode acontecer quando alguma falha do 

sistema, o banco fizer o débito na conta do cliente e falhar em creditar na conta do 

vendedor.

•      Falha  na  entrega:  o  vendedor  pode  receber  o  pagamento  por  determinado 

produto e não entregar a mercadoria vendida.

 

 

4.1.2-    Logística

 

Com o surgimento do  e-commerce, surgiu o problema de entrega das mercadorias. A 

maioria dos clientes compram pouco, e não existe outros pedidos para o mesmo lugar, então o 

frete se torna caro para as empresas devido a pequena demanda e a grande distância. Em 

datas festivas, devido o grande aumento de compras, muitas encomendas chegam atrasadas. 

Por estes motivos a logística é tida como gargalo no mudo do e-commerce.

 

 



4.1.3-    Crescimento

 

O crescimento da Internet deve-se muito ao  e-commerce, nele se concentra a maioria 

dos usuários. 

Só nos EUA 70% da população usa a Internet para fazer transações financeiras. 

 

Quando os analistas conseguirem resolver o problema de logística, estarão dando um 

passo enorme para um crescimento ainda maior no mundo do pontocom.

 

 

4.1.4-    Vantagens

 

A vantagem de ter um  e-commerce está nos custos, onde a empresa terá um custo 

menor para manter o sistema no ar, do que pagar funcionários para atenderem seus clientes. 

Além de estar tendo uma gama maior de clientes.

 

Já o cliente pode fazer suas compras sem sair de casa, tendo que dar apenas alguns 

cliques com o mouse para escolher os produtos que deseja e efetuar o pagamento.

 

 

4.1.5-    Desvantagens

 

Com o  grande  crescimento  do  e-commerce,  começaram a  surgir  alguns  problemas 

como segurança.  Por isso muitas pessoas deixam de comprar via web. Outra desvantagem é 

a logística que ainda não foi solucionado o problema, onde algumas vendas geram um auto 

custo na entrega.



 

 

 

 

4.2-           Principais fatores para o sucesso do e-commerce

 

Existem vários fatores para o sucesso do e-commerce, onde se destacam os cincos 

principais:

•        Integração do canal da internet com o resto da empresa: Representa a estratégia 

de se evitar a multiplicação dos sistemas de CRM (Customer Relationship 

Management –  Administração e Relação de Cliente) e PRM (Partner Relationship 

Management – Administração e Relação de Sócio), sem vínculos diretos com os 

sistemas que compõem a base operacional da empresa;

•        Integração das informações de clientes e parceiros (fornecedores, representantes, 

etc.): Representa a adoção de maior foco sobre os dados fundamentais de clientes e 

parceiros, no sentido de integrar todas as fontes de dados existentes na empresa 

sobre os dados de cliente e parceiro, gerados em todos os seus pontos de contato.

•        Facilidade de uso do sistema: Representa a disponibilização de mecanismos que 

facilitem o acesso a informações negociais pelos seus usuários internos e externos;

•        Customização e personalização: Serve para ter exclusividade com o usuário, 

criando ofertas, saudações e tratamentos especiais, levando-se em consideração 

línguas, moedas e culturas próprias;

•        Gerência de privacidade e segurança: Os aspectos fundamentais de privacidade e 

segurança de dados também deverão ser considerados, transmitindo aos usuários a 

sensação de forte preocupação com esses conceitos.

 

São fatores que contribuem para o sucesso de um e-commerce por ser de extrema 

necessidade em uma página para o usuário ter confiança e gostar.



 

4.3-           Tipos de e-commerce

 

Por  causa do grande crescimento do  e-commerce na  Internet  durante estes  últimos 

anos,  o  e-commerce foi  dividido  em várias  categorias  como B2B (Business to  Business – 

Negócios para Negócios), B2C (Busines to Consumer – Negócios para Consumidores), C2C 

(Consumer to Consumer – Consumidores para Consumidores), C2B (Consumer to Business – 

Consumidores para Negócios), B2G (Business to Government – Negócios para governo) entre 

outros tipos. A seguir será falado sobre as duas maiores categorias do e-business [18].

 

 

4.3.1-  Business to Business

 

O B2B estabelece relacionamentos de negócios, com um nível de união eletrônico entre 

seus sistemas de compras, vendas, distribuição, logística,etc.. Por exemplo, se o estoque de 

algum produto de um supermercado atinge seu limite mínimo, o próprio sistema interligado com 

o sistema do fornecedor faz imediatamente o pedido, sem nenhum trabalho do gerente de 

estoque,  o  único  trabalho  do  gerente  é  verificar  se  o  sistema  está  fazendo  os  pedidos 

corretamente [18].

 

 

4.3.2-    Business to Consumer

 

O B2C está relacionado com as áreas de varejo e comércio direto onde o consumidor 

final é o alvo. Existem alguns problemas como restrições alfandegárias  e legais entre países, 

limitações a livre compra e vendas de determinado produto, falta de padronização entre os 

produtos,  por exemplo o tamanho (número)  de um calçado no Brasil  é um e nos Estados 

Unidos é outro, dentre outras.



Já no Brasil o maior problema enfrentado é a entrega, pois uma pessoa no estado do 

Amazonas compra um produto de uma empresa em São Paulo,  por não existirem centros 

atacadistas espalhadas pelo Brasil, este produto irá levar um tempo grande de entrega e terá 

um alto custo de transporte. Várias empresas estão investindo em soluções para resolver este 

problema [6].

 

 

4.4-           E-business X E-commerce

 

O e-commerce engloba operações comerciais de compra, venda e afins como logística e 

pagamentos. Este tipo de operação já podia ser feito através de lojas comuns com sistemas 

que  administrava  todo  o  tipo  de  transação  envolvido,  desde  o  controle  de  estoque  até  a 

logística, sem que o cliente tivesse interação com o sistema. Exemplo são os muitos comércios 

que estão ampliando suas lojas do mundo real  para o mundo virtual.  O  e-commerce trata 

obviamente  de  extensão  de  um negócio  já  existente  para  um novo canal  de  venda,  com 

algumas adaptações necessárias em termos operacionais.  As empresas antes de entrarem 

neste mundo tem que se estruturar a questão de logística, pois este é o grande diferencial [7].

 

O e-business já nasceu para ser um negócio completamente voltado para Internet, onde 

há um forte investimento em tecnologia da informação. Um exemplo claro disto é a livraria 

virtual  www.amazon.com que  foi  criada  com o  intuito  de  cadastrar  o  pedido  do  cliente  e 

repassar este pedido para os distribuidores ou para os editores, sem que houvesse qualquer 

intervenção humana. Mas isto não foi  possível por que os distribuidores e nem os editores 

estavam dispostos a processar encomendas unitárias.  A amazon.com teve que investir  em 

grandes  centros  de  distribuição,  contrariando  a  intenção  original  de  construir  um  negócio 

inteiramente virtual [7].



 

 

4.5-     Arquitetura               

 

            O  e-commerce compreende uma nova filosofia de fazer negócios, a TI (Tecnologia de 

informação) cresce rapidamente e os profissionais tem que estar atento aos mínimos detalhes.

            

Figura 4.1: Arquitetura de e-commerce [8]

 

A  arquitetura  do  e-commerce  está  centrada  em  dois  pontos.  O  primeiro  ponto 

compreende  os  aplicativos  chamados  de  Knowledge  Tone (Tom  de  Conhecimento),  que 

englobam as aplicações que são essenciais para potencializar os pontos fortes da organização 

e minimizar os pontos fracos.  As aplicações de  Data Warehouse,  Data Mining e  Business 
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Intelligence, estão neste escopo. O segundo aspecto compreende a integração dos aplicativos 

da empresa,  que implica principalmente na comunicação entre  os departamentos,  onde as 

informações  se  refletem  diretamente  em  ações  que  otimizam  os  processos  internos  e 

aumentam  a  percepção  do  valor  final  agregado  ao  seu  produto  ou  serviço,  tanto  para  o 

fornecedor quanto para o cliente, mostrado na figura 4.1.

 

Na figura 4.1,  está dividida em quatro  partes principais,  que são clientes  e vendas, 

acionistas, parceiros de negócios e funcionários. Na parte de clientes e vendas é controlado 

pela gestão da cadeia de vendas, a parte de parceiros de negócios é controlado pela gestão de 

cadeia  de  suprimento.  A  parte  de  acionistas,  possui  o  controle  gerencial,  de  finanças, 

contabilidade e auditoria, já a de funcionário tem o administrativo, RH (Recursos Humanos) e 

compras. Tudo isso com o ERP e o CRM fazendo parte da integração.

 

A figura 4.1 mostra uma visão geral de arquitetura, onde o grau de integração, o uso do 

conhecimento interno e externo da empresa para a definição de uma estratégia coerente é o 

que irá definir a capacidade da empresa enfrentar e superar os desafios da Nova Economia.

 

O  sucesso  da  implantação  do  e-commerce  estão  associado  no  conhecimento  dos 

componentes  da  arquitetura  interna,  na  sua  viabilidade  e  a  capacidade  organizacional  de 

enxergar e analisar processos da empresa [8].

 

 

4.6-     Conclusão   

 

            Neste capítulo foram demonstrado as diferenças do e-business e o e-commerce. Mostra 

também as principais empresas que estão lutando por uma fatia deste mercado, falando sobre 

o diferencial dos produtos que cada empresa desenvolveu.

 

            Foi  mostrados também os tipos de  e-commerce existente,  falando mais aprofundado 



sobre B2B e o B2C. É mostrado geral a arquitetura do e-commerce, falando dos dois pontos 

que o e-commerce se concentra.

  

            No próximo capítulo será apresentado um estudo comparativo de três ferramentas que 

usam o conceito de Business Intelligence.



 

 

 

 

5-      Analise Comparativa das Ferramentas

 

            No  mundo  do  Business  Intelligence,  muitas  empresas  desenvolvem  soluções  para 

problemas que hoje em dia é impossível para pessoas comuns resolverem, por causa dos 

grandes volumes de informações que viraram os bancos de dados.

             

            Muitas destas empresas faliram outras não se deram bem neste mercado e outras já 

tiveram uma aceitação muito boa. A seguir  serão demonstrados três ferramentas que hoje 

ajudam as empresas  que necessitam de informações  precisas  e  difíceis  de  se  conseguir. 

Informações que só podem ser extraídas com a união de varias tecnologias.  

 

 

5.1-     Tecnologias do Oracle Express

 

            A oracle sabendo que precisaria de um produto para entrar no mundo da tecnologia da 

informação, e mais propriamente dito no mundo do  Business Intelligence, comprou o  Oracle 

Express em 1995 da IRI (Information Resource Inc), um produto que fora originalmente do MIT 

(Massachussets Institute of technology – Instuituto de Tecnologia Massachussets) nos anos 70, 

onde teve sua primeira versão para ambiente mainframe. 

 

            Oracle  Express integrou  a  oracle como  uma  base  de  dados  multidimensional,  que 

possibilita montar pesquisas flexíveis e com ótimo desempenho. Sendo uma ferramenta OLAP, 

compatível com Data Warehouse e Data Mart, o Express que é baseado em cubos, é utilizado 



para customizar aplicações nas áreas de compras, vendas e tomadas de decisões executivas.

 

            Na realidade o Oracle Express é uma família de produtos, onde existe o Oracle Express 

Server, que é o carro chefe, Oracle Express Analyzer e Oracle Express Objects [20].

 

 

5.1.1-  Oracle Express Server

 

            Baseado  em  um  modelo  multidimensional,  Oracle  Express  Server é  otimizado  para 

consultas  e  análises  de  dados  corporativo  tais  como  vendas,  marketing,  manufaturas  ou 

recursos  humanos,  sem necessitar  de  programas  ou  relatórios  especiais  dos  sistemas  de 

informação. 

 

            Oracle  Express  Server emprega  uma  implementação  multicúbica  do  modelo 

multidimensional,  que  quebra  os  dados em entidades lógicas  separadas.  Cada um destes 

cubos pode ser individualmente dimensionado. Um banco de dados multicubo como o Express 

Server,  o  qual  pode  armazenar  diferentes  tipos  de  dados  em  estruturas  separadas  com 

dimensões apropriadas, é mais flexível e eficiente.

 

Apesar do  Express Server fornecer uma enorme variedade de funções, organizações 

podem necessitar  de requerimentos  adicionais  que são parte  dos processos de suporte  à 

decisão.  Algoritmos  e  funções  podem ser  criados  com o  SPL  (Express  Stored  Procedure 

Language – Armazenagem Rápida de Linguagem de procedimento), uma poderosa Linguagem 

de  Quarta  geração  (4GL)  que  inclui  manipulação  de  dados  tanto  procedural  como  não  - 

procedural.

 

O  Express  Server pode  tanto  armazenar  e  gerenciar  dados  próprios  como  realizar 

análise direta dos dados relacionais através de um esquema de caching multidimensional. O 

Express Relational Access Manager – Gerenciamento relacional de Acesso Rápido (RAM) cria 



um link dinâmico entre o Express, cache multidimensional e o  Data Warehouse relacional ou 

Data Mart, permitindo aos usuários focar a atenção para a solução de negócio, em vez de se 

preocuparem com questões de acesso aos dados.

 

A extração dinâmica dos dados do banco de dados relacional para o cachê temporário 

do  Express elimina a necessidade de armazenar o dado duplamente - uma vez no formato 

multidimensional e uma vez no formato relacional. Alternativamente, o Express Server fornece 

um cache persistente que pode ser atualizado periodicamente juntamente com o banco de 

dados relacional.  Esta alternativa fornece vantagens significativas de performance.  Express 

Server suporta tanto cache persistente quanto temporário [21].

 

 

5.1.2-  Oracle Express Analyzer

 

O Express Analyzer reforça o Express Server, o qual é aberto para dados corporativos 

que os usuários necessitam para tomadas de decisão.  Express Server fornece acesso aos 

sistemas relacionais,  sistemas legados e  Data Warehouse.  Express Analyzer apresenta um 

display intuitivo destes dados através de três objetos data-smart: Table, Graph e Selector.

 

Como estes objetos  data-smart entendem as estruturas de dados multidimensionais, 

usuários podem concentrar-se na execução da análise em vez do acesso aos dados. Se um 

usuário  Express Analyzer quer investigar dados de venda, o objeto  Table organiza os dados 

em  um  formato  de  relatório.  O  objeto  Graph automaticamente  cria  gráficos  do  dado 

selecionado.  O  objeto  Selector tem  ferramentas  point-and-click para  criação  de  consultas 

simples e complexas.

 

Um  objeto  fundamental  do  Express  Analyzer é  um  briefing (páginas  de  análises 

orientadas  a  assunto  construídas  com  objetos  reusáveis).  Estes  objetos  são  interativos; 

usuários podem girar, realizar operações drilldown, e consultar dados em qualquer tabela ou 

gráfico de uma página briefing para executar sua própria análise ad hoc [21].



 

 

5.1.3-  Oracle Express Object

 

            Express Objects é um ambiente de desenvolvimento de aplicações

Orientado  à  objeto  que  tem  controles  data-aware (Dado  ciente)  para  visualização  e 

manipulação dos dados  Express, e suporta tanto desenvolvimento visual como programação 

orientada à evento. Aplicações desenvolvidas com Express Objects são facilmente distribuídas 

dentro da organização via Express Analyzer ou qualquer browser Web [20].

 

 

5.2-     Business Information Warehouse 

 

O  BW  (Business  Information  Warehouse –  Armazém  de  Informação  de  Negócios), 

surgiu através da separação do ERP-SAP R/3, presente hoje em oito entre dez empresas de 

qualquer segmento. Como esta separação, surgiu o Business Information Warehouse e o R/3 

um produto já existente a alguns anos.

 

O Business Information Warehouse tem certa indepedência de ambiente e de liberação, 

embora estejam integrados pelos modelos comuns de negócios. O BW já vem mais ou menos 

pronto,  com  certo  grau  de  pré-configuração,  modelos  definidos  templetes  de  relatórios 

disponíveis, e vários procedimentos de coleta, tratamento e carga [22].

 

Os processos de transferências são executados usando as duas formas básicas de 

comunicação entre sistemas SAP: RFC, uma espécie de RPC do produto, e ALE (Application 

Linking Enabling – Aplicação que Une e Habilita). Os dados intermediários são modelados na 

forma de elementos denominados estruturas de transferências, que são montadas em função 

de especificações através do console de administração de BW.  



 

A outra forma de abastecimento de dados é via extração de fontes não R/3. Para isso, 

existe já disponíveis no mercado diversas soluções de terceiros, classificadas genericamente 

de ETC ( Extração, Transformação e Carga).

 

De  uma  forma  ou  de  outra  essas  estruturas  são  levadas  ao  módulo  de  stating 

(declarando - já dentro do servidor BW) via BAPI (API´s do BW) pelas ferramentas de terceiros, 

ou via RFC ou ALE, um middleware próprio do ambiente R/3, para os estratores do R/3. Nesse 

módulo  os  dados  são  tratados,  segundo  regras  de  transformação  entre  infocubos  (forma 

dimensional  final  dos  dados)  e  infosources  (formas  intermediárias  usadas  no  processo de 

transferência e de comunicação). Essas regras também podem ser definidas via console do 

administrador. Neste ponto existem duas alternativas: os dados podem ser levados para o ODS 

(Operational Data Storage – Armazenamento de Dados Operacional), na forma granular, ou 

para  os  infocubos,  na  forma  seletiva  de  agregados,  onde  são  armazenados  em estilo  de 

esquema estrela, dentro do SGBD Relacional (ROLAP) [23].

 

 

5.2.1-  Modelo Dimensional Estendido do BW

 

O BW, por suas características de produto genérico, capaz de implementar DW e DM 

em ambientes negociais distintos, introduz um modelo dimensional estendido com relação aos 

modelos dimensionais tradicionais. Nele, a complexidade incorporada se justifica pela 

necessidade de estruturas mais flexíveis para montagem de DW/DM nos domínios do R/3, 

onde controla os variados segmentos da indústria, de uma fábrica simples à multinacional 

energética [24].

            

            Por o BW ter esta estrutura, todo Data Mart, ou infocubo, conterá obrigatoriamente três 

dimensões fixas, além daquelas definidas para o aplicativo.

•      Dimensão tempo, que permitirá uma compulsória associação temporal com qualquer 

fato registrado nas tabelas do projeto;



•      Dimensão moeda , permitirá que os valores registrados nas tabelas Fato, quando de 

natureza monetária, possam ser trabalhados de forma localizada, com possibilidade 

de conversões ou relatórios customizados;

•      Dimensão pacote, caracteriza uma estampa de tempo para todos os registros 

carregados, permitindo assim um perfeito controle sobre a carga dos dados, 

possibilitando que cargas sejam desfeitas, sem a necessidade de se recarregar as 

tabelas por completo.

 

Com essas extensões, o BW permite que se implemente modelos de esquema estrela, 

contornando-se certas dificuldades de modelagem, como os relacionamentos MxN entre 

valores de atributos e outras particularidades encontradas em projetos de DW/DM mais 

complexos.

 

 

5.3-     Microsoft Analysis Services

 

Uma grande novidade no mundo OLAP é o SQL-Server 7.0/2000 -  Analysis Services. 

Acoplado ao produto SQL-Server 7.0 e ao seu sucessor SQL-Server/2000 da Microsoft, a parte 

OLAP Services (codinome Plato), agora rebatizada Analysis Services, custará quase nada, se 

comparado com os produtos de serviços OLAP mais tradicionais.

 

O Microsoft Analysis Services é montado por camadas, onde existem as camada cliente, 

camada servidora, camadas de gerência e acesso e a camada de retaguarda [25]. 

 

 

5.3.1-  Camada Cliente

 



A camada cliente contém os componentes que fazem as interfaces com o usuário e 

podem ser a própria planilha Excel 2000 ou produtos de terceiros. Aqui cabem produtos que 

sejam compatíveis com o padrão de API OLE/DB para OLAP, ou com ADO-MD (ActiveX Data 

Objects – Objetos de Dados Ativos), especiais para tratamento multidimensional, que são 

mapeados nessas API.

 

            Para facilitar eventuais aspectos de computação móvel, o produto permite que os cubos 

sejam armazenados na forma de DOLAP. Assim, qualquer parte dos dados pode ser 

descarregada para estação cliente e habitar um DOLAP, para tratamento independente do 

servidor central. Dados também armazenados em arquivos locais (por exemplo Access) podem 

ser trabalhados em conjunto, nessa camada [26].

 

 

5.3.2-  Camada Servidora

 

Na camada servidora, fica a máquina de serviços OLAP, esse componente se incumbe 

de receber as requisições e realizar os devidos acessos e tratamentos. Os dados podem ser 

modelados na forma de esquema estrela (star schema), no plano de projeto, e poderão ser 

armazenados em estruturas nas formas descritas a seguir [26]:

•      ROLAP, onde normalmente ficam as tabelas atos e as dimensões no nível granular, 

onde estão sendo usados os recursos do SQL Server 2000 onde posui as seguintes 

características: usa a estrutura formada do SGBDR, com todos os seus 

conhecimentos e procedimentos já testados e em operação. Os dados serão 

acessados e tratados pelo OLAP Services. Os dados não são redudantes, pois estão 

na estrutura relacional do DW/DM.

•      MOLAP, onde os dados estão armazenados em estruturas multidimensional e 

possuem as seguintes características: armazenam os dados fatos e agregados na 

forma dimensional. Controle de dados esparsos para otimizar o armazenamento. Os 

dados podem facilmente ser copiados para desktop para trabalhos off-line.

•      HOLAP, os dados granulares estarão na forma de ROLAP e os dados agrados ou 



cubos estarão na armazenados no OLAP Service, o uso dessas duas estratégias 

caracteriza o conceito híbrodo.

•      DOLAP, armazena os dados que estão no cliente, com possibilidades de trabalhar 

off-line, úteis em computação móvel.

 

 

5.3.3-  Camada de gerência e Acesso

 

            O OLAP Manager é o componente que permite a gerência de ambiente OLAP. Tem 

interfaces para comandos de criação de tabelas, análise e definição de agregados com 

algoritmos inteligentes, que buscam o equilíbrio entre a disponibilização imediata de dados 

sumariados e a explosão combinatória das possíveis dimensões, com demandas gigantescas 

de armazenamento. 

            

OLAP Manager é no fundo um snap-in do MMC (Microsoft Management Console – 

Console de Administração Microsoft), que permite o uso das mesmas interfaces do BackOffice 

da MS. Através do Cube Browser, componente do OLAP Manager o usuário pode acessar 

interativamente os dados das tabelas, cubos e metadados do sistemas. Para o acesso aos 

dados dimensionais, via programação, o OLAP Services oferece uma linguagem proprietária 

chamada MDX. O MDX é a linguagem de comunicação do aplicativo com o OLAP Services. 

Essa comunicação é feita através do PivotTable Services [27]. 

 

 

5.3.4-  Camada de retaguarda

 

            Na camada de retaguarda, o SQL Server 2000 oferece o DTS (Data Transformation 

Services - Serviços de Transformação de dados), que permite a realização dos procedimentos 



de extração, transformação e carga dos dados. O DTS se baseia em componentes Dcom, 

podendo acessar qualquer fonte de dados, via ole/db, realizar os passos de manipulação e 

transformação, gravar o resultado em outra fonte compatível com OLE/DB.

 

            A manipulação pode ser efetuada por steps (passos), que são unidades de trabalho 

agrupados em pacotes, que podem ser automatizados e ter o seu fluxo controlado por 

condicionantes e desvios. Pode –se executar um comando SQL, um script em Java, perl ou 

VB, um programa externo ou recuperar e executar um outro pacote de ações, dentre elas o 

envio de mensagens, via e-mail [25].

            

 

5.4-     Comparação entre ferramentas

 

            Na tabela 5.1 será demonstrado os principais aspectos das ferramentas estudada no 

capitulo.

 

Por serem ferramentas que tem muita flexibilidade na busca de informações a dados, 

elas servem para a maioria das empresas que necessitam informações precisas no seu dia a 

dia.

 

 

 

 

Tabela 5.1 – Comparativo entre ferramentas

 Oracle Express Business 
Information 
Warehouse

Microsoft 
Analysis 
Services



Fabricante Oracle SAP Microsoft

Plataforma Windows e Unix Windows e Unix Windows

Desenvolviment
o

Baseado em 
OLAP

Baseado em 
OLAP

Baseado em 
OLAP

Modelo Multidimensional Multidimensional 
e Star Schema

Multidimensional

Empresas que 
utilizam

Martins, Sata 
Group, AGF 

Basil Seguros 
S.A.

Bosch, Cognos 
Compaq, Intech 

Brasil

Belgo Mineira, 
Grupo Fapor

Conexão com 
Internet

Totalmente 
preparado para 

WEB

Preparado para 
WEB

Pouco voltado 
para WEB

Origem Adiquirido da IRI 
(Information 

Resource Inc.)

Surgiu através 
da separação do 

ERP-SAP R/3

Desenvolvimento 
próprio

Conexão com 
Banco de 

Dados

 

Todos

 

Todos

 

Todos

 

 

            As empresas,precisam analisar sua realidade na busca da ferramenta certa para seu 

ambiente de trabalho, pois é melhor usar a que mais se encaixa melhor em seus sistemas. Por 

exemplo, umas empresas que possui um banco de dados  Oracle a melhor opção é usar o 

Oracle  Express ao  invés  de  outra  ferramentas,  já  uma  empresas  que  usa  produtos  da 

Microsoft,  o  Business Information Warehouse  tem uma performance  melhor  por  causa da 

compatibilidade.

 

            Como estas três ferramentas se conectam com qualquer banco de dados, as empresas 

devem observar os custos de implantação de cada uma, analisando a real necessidade na 

extração de informações do seu banco de dados. Se esta extração não for um processo crítico, 

a  empresa  poderá  optar  por  escolher  ferramentas  mais  simples,  podendo  até  mesmo 

desenvolver uma ferramenta específica para sua necessidade.



5.5-     Conclusão

            

            Estas ferramentas dominam a maioria do mercado mundial de empresas que usam o 

conceito  de  Business  Intelligence.  São  tecnologias  poderosas,  mas  cada  qual  com  sua 

particularidade, mas utilizando a mesma tecnologia.

 

            É  muito  difícil  atender  todas  as  necessidades  que  o  mercado  exige,  por  isto  cada 

empresa investiu para solucionar um certo tipo de problema e é por esta causa que suas 

ferramentas tem suas particularidades.

 

            A cada dia surgem novas regras de mercados, e por isso empresas como a Oracle, SAP, 

Microsoft tem que melhorar seus sistemas cada vez mais.  Mas existe o outro lado que dá 

oportunidade  de  novas  empresas  se  juntarem  neste  grupo  no  desenvolvimento  de  uma 

ferramenta na busca de informações ajudando as empresas a tomar melhor uma decisão.  

            



 

 

 

6-      Conclusão

 

            O Business Intelligence começou a ser construído no final dos anos 70, mas não teve 

grande aceitação, pois exigia intensa e exaustiva programação. Nos anos 80 e início dos anos 

90, com a criação do banco de dados, o  Business Intelligence voltou com força total, sendo 

hoje em dia a principal tecnologia na ajuda a tomada de decisão de empresas competitivas.

 

            As tecnologias utilizadas no Business Intelligence são variadas, existindo desde o Data 

Mining para extração dos dados, OLAP, EIS, ERP para a ajuda de tomada de decisão e os 

Data Warehouse, Data Mart para a transformação dos dados em informações.

 

            Com a chegada da Internet, o Business Intelligence teve maior importância na vida das 

empresas, por que acabaram com as limitações físicas dos comércios. As empresas tiveram 

que se estruturar para poder atender um número maior de pessoas e antecipar as novidades 

do comércio. Com a união da Internet com o  Business Intelligence criou-se um novo tipo de 

comércio, que é o e-commerce.

 

            As  empresas  usam  o  Business  Intelligence para  poder  proporcionar  serviços  mais 

personalizados e na obtenção de novos clientes.  As empresas que não usam o  Business 

Intelligence estão  fadadas  a  cair  no  esquecimento  das  pessoas.  Pois  cada  vez  mais  as 

empresas estão entrando no mundo da Internet e a utilização do BI é cada vez mais essencial 

neste mundo. Existem empresas especializadas com produtos para ajudar a resolver este tipo 



de necessidade de outras organizações, muitas dessas empresas são famosas por ter banco 

de  dados  excelentes  como  a  Oracle,  outras  com  seus  sistemas  operacionais,  que  estão 

entrando no mercado de Tecnologia da Informação.

 

            Como são ferramentas de extração de informações, pode-se aplicar em qualquer tipo de 

situação e em qualquer empresa que pretende estar sempre atualizado a novas tendências do 

mercado. 

 

            As  empresas  ainda  estão  apenas  começando  neste  novo  mundo  de  inteligência  da 

informação  e  a  muito  ainda  para  melhorar  para  ter  dados  mais  confiáveis  de  tendências 

mercadológicas. 

 

            Como trabalho futuro pode-se aprofundar mais no estudo do Data Warehouse, Data Mart  

ou Data Mining ou falar da tecnologia OLAP.
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