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1. Introdução

 

 

 

 

A competição e a baixa nos lucros das empresas estão levando as organizações a utilizar  métodos 

mais eficientes para identificar potencialmente seus clientes, satisfazendo suas necessidades e 

preocupando-se em  mantê-los sempre fiéis.

Se o negócio for o mercado de bairro, é possível conhecer os clientes e suas intenções pessoais. 

Porém, se o negócio provê serviços para milhões de pessoas todos os anos, é impossível conhecer 

pessoalmente cada um. 

Com avanço da tecnologia e dos sistemas de informação, as organizações adotaram formas de 

gestão eficientes para manter-se competitivas no ambiente onde estão inseridas. 

O Data Warehouse é um instrumento da tecnologia que oferece recursos para suprir as 

informações gerenciais necessárias para estabelecer tal controle.        

Este trabalho têm como objetivo apresentar os principais conceitos necessários para o desenvolvimento de um ambiente de 

Data Warehouse 

Para tanto, foram necessários seis capítulos, para que o leitor possa entender como funciona o ambiente de Data Warehouse.

No capítulo 2 é apresentado um breve histórico mostrando os processos evolutivos do banco de dados nas organizações, e as 

diferenças entre os sistemas transacionais e os de suporte a tomada de decisões.

No capítulo 3 são apresentados alguns conceitos encontrados na literatura sobre o termo Data Warehouse.



O capítulo 4 apresenta algumas arquiteturas para um ambiente de suporte a tomada de decisões com o uso do Data Warehouse;

No capítulo 5, são descritas algumas metodologias de modelagem de dados para Data Warehouse conforme Kimball.

Finalmente o capítulo 6 são analisadas as diferenças entre o Data Warehouse e Data Marts, onde, será mostrado o processo de 

modelagem de um Data Marts em um ambiente típico de movimentação de itens em um supermercado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Data Warehouse a evolução do banco de dados

 

 

O objetivo desse capitulo é mostrar um pouco da revolução na área de banco de dados, desde o 

simples processamento em fitas magnéticas, ao surgimento da técnica de entidade relacionamento, para 

mais adiante confrontar com o Data Warehouse ou seja o que a de mais moderno em tecnologia de acesso 

aos dados gerenciais .

 

2.1. Histórico
 

Para analisar o avanço que culminou a chegada do conceito atual de banco de dados para a tecnologia da informação, é preciso 

lembrar como evoluíram os processos tecnológicos e organizacionais nas empresas.

O primeiro grande passo foi dado, emeados da década de 40, com o ENIAC um grande computador construído na 

Universidade da Pensilvânia, composto por 18.000 válvulas e ocupando uma grande sala, ele conseguia executar 200 

operações por segundo. 

Com o avanço da eletrônica e seus componentes surgiu o  transistor, que possibilitou a criação de computadores muito 

menores e com capacidade incrementada. Na década de 60, máquinas como o IBM System 360 já despontavam, como 

máquinas viáveis para uso empresarial. 

No final dos anos 60, os computadores tornaram-se realmente indispensáveis a qualquer grande organização. Executavam 

somente um aplicativo de cada vez, onde esses aplicativos eram executados sobre arquivos mestres. As aplicações eram 

caracterizadas por relatórios e programas, geralmente em COBOL. Os arquivos mestres eram armazenados em arquivos de 

fitas magnéticas, que eram adequadas para o armazenamento de um grande volume de dados a baixo custo, mas apresentavam 

o inconveniente de terem que ser acessadas seqüencialmente. 

 

2.1.1. Ênfase pelos dados versus ênfase pelos programas

 

Segundo Yong(1990) outros fatores a serem abordados desde o inicio de 1960 até os primeiros anos da década de 1970, é que 

as aplicações em processamento de dados nas organizações caracterizavam-se pelos seguintes pontos notáveis :



•         Filosofia de implementação a curto prazo

A colocação do sistema de computação dentro da empresa gerava uma serie de transformações organizacionais. A expectativa 

de funcionamento do novo departamento, assim como da necessidade de mostrar resultados para a sua utilidade, levavam o 

departamento de processamento de dados a ser pressionado no sentido de atender as áreas onde a velocidade de processamento 

do computador era mais explorada.

•         Aplicações isoladas organizacionalmente 

Devido as pressões para resultados imediatos, aliados ao inicio da utilização de meios computacionais no meio empresarial, 

cada aplicação efetuada, envolvia somente um determinado órgão organizacional. O resultado desta metodologia produzia as 

seguintes disfunções:

♦       Cada aplicação, portanto, cada departamento usuário considerava-se o proprietário de seus arquivos mestres.

♦       Como a empresa é um sistema composto de subsistemas organizacionais, as aplicações em cada departamento geravam 

problemas de consistência entre informações, arquivos e procedimentos. Desta forma tornou-se necessário a introdução 

de sistemas de interfaces, seja ao nível de programas como ao nível de procedimentos; 

♦       A redundância de dados gerava a inconsistência de informações entre sistemas e, portanto entre usuários de um mesmo 

tipo de informação. Tal inconsistência aliada a eventuais erros de programação levava a desconfianças quanto a utilidade 

dos sistemas implantados e, em última análise, do próprio computador.

•         As aplicações mecanizavam os procedimentos 

Os sistemas implementados eram oriundos conforme os procedimentos vigentes no departamento. Constituíam um 

transposição das rotinas manuais existentes para o computador sendo bastante usada a nomenclatura de “mecanização” do 

computador era utilizado somente pela sua característica de rapidez de processamento. Como os procedimentos 

organizacionais variam freqüentemente durante o decorrer do tempo, os sistemas acabavam sofrendo uma serie de operações 

de manutenção ou aumento de funções, não sendo raro o abandono dos sistemas já incapazes de acompanhar o ritmo das 

alterações .   

 

2.1.1.1. Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados(SGBD)

 

Foi por volta de 1970 que o mundo conheceu o conceito atual de banco de dados, com a nova tecnologia de armazenamento e 

acesso a dados, 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. 

Os SGBDs consistem de um conjunto de programas para administrar o banco de dados assim os programas de aplicação não 

tem acesso aos dados do banco de dados diretamente, todas as chamadas passam através do SGDB, conforme ilustra a Figura 
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Figura.2.1-As diferenças entre processamento tradicional e com banco de dados.

 

Verificando a Figura.2.1 pode-se destacar os seguintes pontos de diferenciação entre processamento com banco de dados em 

relação a processamento com arquivos tradicionais, são elas:

 

A)     Com arquivos tradicionais 

v      Os sistemas são isolados um dos outros;

v      Os arquivos são criados de acordo com as necessidades provenientes da análise do sistema, em particular, em 

concordância com seqüência de execução de programas;

v      Tem-se um conjunto de arquivos projetados e orientados especificamente para cada sistema;

v      O centro de gravitação do sistema é constituído pelos programas;

v      Há normalmente uma grande utilização de classificações;

v      O analista/programador normalmente tem conhecimento e acesso aos arquivos;

v      O acesso dos dados do arquivo é efetuado diretamente pelo programa de aplicação;

v      A responsabilidade sobre a qualidade dos dados normalmente é delegada ao usuário, podendo ainda passar 

sob o crivo da equipe de controle de qualidade das informações que entram e saem na central de processamento de dados;

v      A utilização de arquivos intermediários é marcante, sobretudo se temos diversos arquivos contendo diferentes 

níveis de agregação ou sumarização de informações.

 

    Banco

 de Dados
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B)      Com banco de dados

ü      Os sistemas são integrados através dos dados comuns armazenados no banco de dados;

ü      O banco de dados organizado deve representar, através da estrutura de dados, a realidade composta de 

entidades e atributos. Ênfase é criar um modelo da realidade através de dados representativos e de suas relações, e depois a 

sua implantação física em disco;

ü      O conjunto de dados constituintes do banco de dados tem, normalmente, a característica de servir a 

diversas aplicações;

ü      O centro de gravitação do sistema é constituído pelo sistema de banco de dados de qualquer aplicativo;

ü      O banco de dados minimiza a necessidade de classificações;

ü      O analista / programador obtém do administrador de banco de dados informações sobre os dados parciais 

de seu interesse;

ü      O acesso dos dados do banco de dados é efetuando pelo SGBD e fornecido ao programa de aplicação;

ü      A formação do banco de dados para ser utilizado por diversas aplicações, impõe a necessidade de um 

órgão funcional para administração dos dados, referentes a diversas aplicações e de forma geral, envolvendo diversas áreas 

funcionais da empresa, além de diferentes níveis de atividade administrativa;

ü      Normalmente, todos os dados, sejam eles de natureza elementar ou agregada, são armazenados no banco 

de dados conforme o projeto global dos dados.            

 

2.1.1.2. Usuário do Banco de dados

 

                O desenvolvimento tecnológico na área de telecomunicações, acarretando  a implantação e popularização da 

utilização de terminais, aliado á própria maturidade e evolução dos sistemas de informação nas organizações, propicia o 

surgimento de uma série de tipos de usuários, na busca de informações contidas num banco de dados. 

Este aumento de tipos de usuários que passam a interagir com banco de dados adiciona um pacote de complexidade 

ao projeto e implantação das habilidades do SGBD.

Verificando a Figura.2.2, pode-se classificar os usuários do banco de dados nos seguintes tipos mais relevantes: 

Administrador de banco de dados, Programador de aplicação, Usuário interativo, e Usuário paramétrico conforme segue 

abaixo.    
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Figura 2.2-Usuários do banco de dados

 

1 - Administrador de banco de dados, (ADB) utiliza DML DDL utilitários do SGDB

2 - Programador de aplicação, (PA) utiliza linguagens com procedimentos como Cobol, Fortran, PL/1 etc.  

3 - Usuário interativo, (UI) utiliza programas interativos de consulta (Query Languages)

4 - Usuário paramétrico, (UP) utiliza programa de consulta, normalmente de múltipla escolha, com telas pré-formatatas.

 

2.1.1.3. O Modelo Entidade Relacionamento

 

                Com a revolução do banco de dados relacional por volta de 1980, começaram as premissas que os dados poderiam 

ser acessados de várias formas, substituindo os bancos de dados não relacionais e hierárquicos, por banco de dados relacionais. 

O modelo entidade-relacionamento foi responsável diretamente no processo de ganho de desempenho de uma 

transação, que buscava remover qualquer redundância de dados. Se não houver redundância, uma transação que modifica um 
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dado(ou adiciona ou exclui dados) precisará atuar em apenas um ponto do banco de dados.

 Outra característica do  modelo entidade relacionamento é que o mesmo divide os dados em várias entidades 

distintas, cada qual transformada em uma tabela do banco de dados onde quase todas as tabelas conectam-se entre si, formando 

junções, ou relacionamentos. 

Já adiantados na substituição de sistemas de banco de dados de produção por sistemas de tecnologia relacional, 

poderia finalmente destravar informações corporativas.

Embora a idéia de banco de dados relacional no inicio tenha mudado a visão em relação a banco de dados, não podia 

ser usado com muita eficiência. 

Sendo assim começaram a utilizar a tecnologia relacional para capturar dados de produção dos negócios, como 

pedidos, faturas e controle de transações comercias. 

Um grande problema, segundo Kimball(1998), foi crise de desempenho do processamento de transações ocorrida nos 

anos 80, ou seja, os primeiros software baseados em  sistemas relacionais eram extremamente lentos, onde a taxa típica de 

transação era de um por segundo. 

Um ponto positivo que se pode levar em conta com a crise dos anos 80 é que as empresas de software tiveram que 

aprimorar seus aplicativos de banco de dados para que as transações fossem executadas de maneira rápida e confiável. Só 

então com os ajustes da tecnologia foram possíveis tornar os bancos de dados relacionais capazes de produzir. 

Atualmente, é possível encontrar no mercado um processador UNIX e um banco de dados relacional capazes de 

processar e manter um taxa de mil transações por segundo

2.2. Impacto sobre as empresas         
 

 

Com um banco de dados organizado as empresas tiveram uma nova visão em relação a esse novo 

recurso, o que era apenas uma ferramenta de processamento e armazenamento das informações, passou a 

ter um papel importante nas decisões gerencias das empresas. 

Outro fator importante, e que nesse ponto os sistemas foram divididos em  transacionais,  que 

garante o dia a dia, e os de suporte a decisão que tratavam estratégias futuras 

 O desenvolvimento, entretanto encontrou diversas barreiras, inicialmente as empresas dividiram 

em departamentos os sistemas de controle, ou seja cada departamento detinha um sistema que controlava 

todo processo de entrada e saída das informações, que futuramente geraram grandes desencontros entre 

relatórios. 

Outro  grande  problema  ocorria  no  momento  de  emitir  um  relatório  com  informações  do 



departamento comercial cruzadas com os dados do sistema de faturamento. Como cada departamento 

gerava seu próprio relatório, que posteriormente eram juntados em uma planilha, e finalmente tinha um 

relatório gerencial, na maioria das vezes não servia para mais nada, pois as decisões estratégicas devem 

ser tomadas em pouco tempo. 

Quando Inmom(1997)lançou a idéia de  Data Warehouse, parecia que esses problemas estavam 

solucionados. Mas naquele momento surgia um outro grande problema, a mudança cultural no contexto 

tecnológico das empresas.

                Com a evolução tecnológica e o aumento de computadores conectados a rede, as empresas buscaram soluções 

baseadas em sistemas de informação, visando controlar seus processos mais importantes. Segundo Inmom(1997), a base desses 

sistemas é, em geral um banco de dados, que com o passar do tempo acaba armazenando uma grande quantidade de dados, 

relacionados aos negócios, mas não relacionados entre si. 

            Este dados controlados por sistemas operacionais, ou corporativos constituem um recurso para 

empresa, mas raramente servem como apoio estratégico para tomada de decisões superiores. Os sistemas 

de informação “Transacionais” não estão preparados para gerar informações estratégicas, tendo como 

conseqüência a tomada de decisões baseadas nas experiências dos administradores.

            Analisando o processo de evolução e busca de melhores soluções para recuperação da informação 

gerencial em um banco de dados surge então o conceito de Data Warehouse, que em termos simples pode 

ser definido segundo Inmom(1997) “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 a empresa, e 

sua construção e para que tais dados possam ser armazenados e acessados rapidamente, em tempo real, e 

que não sejam limitados pela álgebra relacional dos bancos de dados, e tem com principal objetivo tornar 

as informações corporativas acessíveis para o seu entendimento, gerenciamento e uso”.

 

2.3. Objetivos de um Data Warehouse  
 

 

Segundo Kimball(1998) o  Data Warehouse  é o local em que as pessoas podem acessar seus 

dados.  As  metas  fundamentais  de  um  Data  Warehouse  podem ser  desenvolvidas  andando-se  pelos 

corredores de uma organização de grande porte e ouvindo as conversas nas gerencias. Um dos  temas que 

se repetem em todos os diálogos por exemplo é, “Possuímos montanhas de dados nesta empresa, mas não 

conseguimos acessa-las”. 



Com base nessas afirmações pode-se definir  alguns objetivos para a  modelagem de um  Data 

Warehouse, são elas:     

-         O fornecimento de acesso a dados corporativos ou organizacionais, isto é, a conexão a partir de 

qualquer computador pessoal.  Esse acesso aos dados deve ter  um alto desempenho nas consultas 

executadas;      

-         Consistência, as consultas realizadas pelo mesmo departamento devem obter o mesmos resultados; 

-         Qualidade dos  dados,  a  alta  qualidade dos dados coletados em suas bases de armazenamento, 

constituem um alto aprimoramento nos processos de filtragem e analise desses dados. 

 

2.4. Conclusão
 

Este capítulo demostrou que o ambiente de dados para suporte aos processos de gerência e tomada de decisão é 

fundamentalmente diferente do ambiente convencional de processamento de transações. No contexto deste ambiente está a 

idéia do Data Warehouse, que é a evolução da tecnologia aplicada a banco de dados, visando atender as  necessidades 

gerenciais dentro das empresas. O próximo capítulo abordará algumas definições e conceitos que serão aplicadas no processo 

de análise e desenvolvimento de um Data Warehouse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Conceitos da Tecnologia

 

 

Antes de mostrar o processo de análise e modelagem de um  Data Warehouse dimensional que 

será  apresentado  nos  próximos  capítulos  é  preciso  definir  alguns  conceitos  Esse  capítulo  aborda 

definições apresentadas pelos principais autores e as diferenças entre um banco de dados operacional  e 

um banco de dados dimensional .    

 

3.1. Dois mundos diferentes ( OLTP x Data Warehouse )  
 

Para  entender o que é  um Data Warehouse, é importante fazer uma comparação com o conceito tradicional de banco de 

dados. Um banco de dados tradicional é uma coleção de dados operacionais armazenados e utilizados pelo sistema de 

aplicações de uma empresa específica, onde tais aplicações efetuam operações de manutenção diárias no banco de dados, tais 

como adições, exclusões, atualizações. Ou seja OLTP traduzindo para português processamento de transações on-line 

chamados de dados operacionais ou primitivos.

A finalidade do processamento de transações on-line é processar milhares ou mesmo milhões de transações por dia, garantindo 

atomicidade dessas transações, e sem perder nenhuma delas, e preocupando-se que todas as transações apresentas ao sistema 

foram devidamente computadas. 



Já um Data Warehouse armazena dados analíticos, destinados às necessidades da gerência no processo de tomada de decisões. 

OLAP - on-line Analytic Processing é um termo inventado para descrever uma abordagem dimensional para o suporte a 

decisão. 

Uma das característica do Data Warehouse  é que envolve consultas complexas que necessitam acessar um grande número de 

registros, por esta razão é importante a existência de muitos índices criados para acessar as informações da maneira mais 

rápida possível. 

Um Data Warehouse armazena informações históricas de muitos anos e, consequentemente deve ter uma grande capacidade de 

processamento e armazenamento dos dados que por sua vez, encontram de duas maneiras, detalhados e resumidos.

 

3.1.1. Alguns Conceitos sobre Data Warehouse   

 

Segundo Inmom(1997) o Data Warehouse é uma coleção de dados orientados por assuntos, integrados, variáveis com o tempo 

e não voláteis, para dar suporte ao processo gerencial de tomada de decisão.

Data Warehouse é um processo em andamento que aglutina dados de fontes heterogêneas, incluindo dados históricos e dados 

externos para atender à necessidade de consultas estruturadas e ad-hoc, relatórios analíticos e de suporte a decisão, conforme 

Harjinder(1996).

Segundo Barquini(1996) Data Warehouse é uma coleção de técnicas e tecnologias que juntas disponibilizam um enfoque 

pragmático e sistemático para tratar com o problema do usuário final de acessar informações que estão distribuídas em vários 

sistemas da organização. 

Segundo Kimball(1998) Data Warehouse Dimensional é um conjunto de banco de dados para suporte a decisão definido como 

esquema star join, já o Data Warehouse é uma copia dos dados de transações, estruturada especificadamente para consultas e 

analises Pode-se dizer que um Data Warehouse é, um armazém de dados que são alimentados por dados operacionais de 

diversos sistemas transacionais de diferentes setores da empresa e que uma vez refinados e integrados alimentam bases de 

dados para sistemas de suporte à decisão. 

Na Tabela 3.1 estão relacionadas algumas diferenças entre bancos de dados operacionais e o Data Warehouse, bem como as 

diferenças dos dados que eles manipulam.

Tabela 3.1-Comparação entre banco de dados operacionais e Data Warehouse. 

Características Bancos de dados Operacionais Data Warehouse

Objetivo Operações diárias do negócio Analisar o negócio

Uso Operacional Informativo 

Tipo de processamento OLTP OLAP



Unidade de trabalho Inclusão, alteração, exclusão Carga e consulta

Número de usuários Milhares Centenas

Tipo de usuário Operadores Comunidade gerencial

Interação do usuário Somente pré-definida Pré-definida e ad-hoc 

Condições dos dados Dados operacionais Dados Analíticos 

Volume Megabytes – gigabytes Gigabytes – terabytes

Histórico 60 a 90 dias 5 a 10 anos

Granularidade Detalhados Detalhados e resumidos

Redundância Não ocorre Ocorre

Estrutura Estática Variável

Manutenção desejada Mínima Constante

Acesso a registros Dezenas Milhares

Atualização Contínua (tempo real) Periódica (em batch)

Integridade Transação A cada atualização

Número de índices Poucos/simples Muitos/complexos

 

A Figura 3.1 ilustra os principais componentes de um Data Warehouse evidenciando  que entre as fontes de dados e os acessos 

a estes dados está o Data Warehouse. Antes deste deslocamento,  sempre haverá a aplicação de técnicas de filtragem, 

agrupamento e/ou refinamento dos dados. 

 



Figura 3.1-Componente de um Data Warehouse.

 

Os Data Warehouse são resumos de dados retirados de múltiplos sistemas de computação normalmente utilizados a vários 

anos e que continuam em operação. 

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 Data Warehouse 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.

3.2. Conclusão  
 

Com base nestes conceitos pode-se concluir que o Data Warehouse é uma tecnologia que as empresas dispõem para analisar 

dados que estão localizados em diferentes sistemas, e de qualquer outras fontes externas, e que uma vez agrupados e refinados 

dispõem informações gerenciais, ajudando na melhoria dos processos atuais dentro das empresas e determinando estratégias 
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futuras. 

O próximo capítulo serão analisadas algumas arquiteturas destinadas ao desenvolvimento de um Data Warehouse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Arquitetura de um Data Warehouse 
 

O estudo de uma arquitetura permite compreender como o Data Warehouse faz para armazenar, integrar, comunicar, processar 

e apresentar os dados que os usuários utilizarão em suas decisões, o Data Warehouse deve ser capaz de responder a consultas 

avançadas de maneira rápida, sem deixar de mostrar detalhes relevantes à resposta, este capitulo terá com foco o processo  

arquitetônico utilizado no desenvolvimento de um Data Warehouse. 

A arquitetura do Data Warehouse é baseada num sistema de banco de dados relacional. Quando um dado entra em um Data 

Warehouse ele é transformado em uma estrutura integrada. O processo pode envolver filtragem e compactação de dados. O 

Data Warehouse guarda informações de cinco ou mais anos portanto, é um grande banco de dados. É mais ou menos, quatro 

vezes maior que o banco de dados relacional, porque além dos dados gerais guarda várias camadas de dados sobre dados e 

ainda os diversos níveis de consolidações.

Os processos envolvidos na criação de um sistema de Data Warehouse são compostos por:

-          Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) 

-          Componente back end: conjunto de aplicações responsáveis por extrair, filtrar, transformar, integrar e carregar os dados 

de diferentes origens no banco;

-          Componente front end: conjunto de aplicações responsáveis por disponibilizar aos usuários finais acesso ao Data 

Warehouse; 

-          Repositório para armazenar e gerenciar os metadados do sistema. 

A Figura 4.1 ilustra uma arquitetura básica de um Data Warehouse definida anteriormente

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1-Arquitetura do ambiente de Data Warehouse.

4.1. Arquitetura genérica de um  Data Warehouse 
 

A seguir é descrita uma arquitetura genérica proposta por [ORR01] e ilustrada na Figura 4.2.
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Esta arquitetura é composta pela camada dos  dados operacionais e outras fontes de dados que são acessados pela camada de 

acesso aos dados.  As camadas de gerenciamento de processos, transporte e Data Warehouse formam o centro da arquitetura e 

são as responsáveis por manter e distribuir os dados. A camada de acesso à informação é formada por ferramentas que 

possibilitam os usuários extrair informações do Data Warehouse. Todas as camadas desta arquitetura interagem com o 

dicionário de dados (metadados) e  com o gerenciador de processos. 

Camadas de bancos de dados operacionais e fontes externas: É composta pelos dados dos sistemas operacionais das 

empresas e informações provenientes de fontes externas que serão integradas para compor o Data Warehouse.

Camada de acesso a informação: Envolve o hardware e o software utilizado para obtenção de relatórios, planilhas, gráficos e 

consultas. É nesta camada que os usuários finais interagem com o Data Warehouse, utilizando ferramentas de manipulação, 

análise e apresentação dos dados, incluindo-se as ferramentas de Data Mining e visualização.

Camada de acesso aos dados: Esta camada faz a ligação entre as ferramentas de acesso à informação e os bancos de dados 

operacionais. Esta camada se comunica com diferentes sistemas de bancos de dados, sistemas de arquivos e fontes sob 

diferentes protocolos de comunicação, denominando-se acesso universal de dados.

Camada de metadados(Dicionário de dados): Metadados são as informações que descrevem os dados utilizados pela 

empresa. Isto envolve informações como descrições de registros, comandos de criação de tabelas, diagramas 

Entidade/Relacionamentos (E-R), dados de um dicionário de dados, etc. É necessário que exista uma grande variedade de 

metadados no ambiente de Data Warehouse para que se mantenha sua funcionalidade. Neste caso os usuários não precisam 

preocupar-se onde residem os dados ou a forma com que estão armazenados.

Camada de gerenciamento de processos: É a camada responsável pelo gerenciamento dos processos que contribuem para 

manter o Data Warehouse atualizado e consistente. Está envolvida com o controle das várias tarefas que devem ser realizadas 

para construir e manter as informações do dicionário de dados e do Data Warehouse.

Camada de transporte: Esta camada gerencia o transporte de informações pelo ambiente de rede. Inclui a coleta de 

mensagens e transações e se encarrega de entregá-las em locais e tempos determinados. 

Camada do Data Warehouse: É o Data Warehouse propriamente dito, corresponde aos dados utilizados para obter 

informações. As vezes o Data Warehouse pode ser simplesmente uma visão lógica ou virtual dos dados, podendo não envolver 

o armazenamento dos mesmos ou armazenar dados operacionais e externos para facilitar seu acesso e  manuseio. 

 



                        Figura 4.2-Arquitetura genérica do Data Warehouse (Orr, 2001)

4.2. Metadados
 

Os metadados são normalmente definidos como dados sobre os dados, ou abstração dos dados, são os dados de mais alto nível 

que descrevem dados de um nível inferior em um Data Warehouse. Caracterizam-se por administrar os dados que compõem o 

Data Warehouse, e são de suma importância no processamento de atualização e consultadas das informações. 

São exemplos de metadados as descrições de registros em um programa de aplicação ou o esquema de um banco de dados 

descrito em seu catálogo ou ainda as informações contidas em um dicionário de dados. 

Os metadados são um elemento crítico no gerenciamento dos dados, é um dos mais importantes componentes do Data 

Warehouse. Os metadados contém, no mínimo as seguintes características:

ü      A localização e a descrição de um sistema de Data Warehouse e os componentes de dados; 

ü      Nomes, definições, estruturas e conteúdo do Data Warehouse; 

ü      Regras de transformação e integração usadas para povoar um Data Warehouse; 

ü      Regras de transformação e integração usadas para entregar dados às ferramentas analíticas de usuário 

final; 
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ü      Informação de assinatura para o sistema de entrega da informação; 

ü      Autorização de segurança, lista de controle de acesso. 

 

4.2.1. Níveis divisórios dos metadados: 

 

Os metadados são divididos em três níveis distintos: 

ü      Metadados operacionais (do nível das aplicações): definem a estrutura dos dados mantidos pelos bancos 

operacionais, usados em aplicações de produção da empresa; 

ü      Metadados centrais do Data Warehouse: mantidos no catálogo do Data Warehouse. Distinguem-se por 

serem orientados por assunto, definindo como os dados transformados devem ser interpretados. Incluem definições de 

agregados e campos calculados, assim como visões sobre cruzamentos de assuntos; 

ü      Metadados do nível do usuário: mapeam os metadados do Data Warehouse para conceitos que sejam 

familiares e adequados aos usuários finais. 

 

4.2.2. Gerenciamento dos metadados

 

Um problema comum num sistema de Data Warehouse é a incapacidade de comunicar o usuário final qual informação reside 

num Data Warehouse e como ela pode ser acessado. A chave para prover informação necessária são os metadados. 

Os metadados precisam guardar informação sobre como um Data Warehouse que foi desenhado e montado. Os metadados 

também devem estar disponíveis a todos os usuários para guiá-los num Data Warehouse.

 

4.2.3. Fontes de Metadados

 

Os metadados podem ser encontrados em vários locais durante o desenvolvimento de um Data Warehouse. Em alguns tipos 

de  metadados são classificados conforme suas fontes, essas fontes e o tipo de metadados que pode ser obtido através delas são:

Repositórios de ferramentas CASE: Normalmente os dados contidos em ferramentas CASE são estruturados o que facilita a  

integração automática entre a origem dos metadados e o repositório do ambiente de Data Warehouse. Pode-se extrair 



informações sobre a origem dos dados, o fluxo dos dados (os processos que utilizam e transportam os dados), o formato dos 

dados e as definições de negócios. 

Documentação do desenvolvimento dos sistemas operacionais: O tipo de metadados potencialmente disponível é idêntico 

ao item acima. 

A diferença é que normalmente a documentação de desenvolvimento dos sistemas não está estruturada o que pode dificultar o 

entendimento das origens e fluxos dos dados.

Código fonte dos sistemas operacionais: Quando não existe uma documentação eficiente dos sistemas operacionais, é 

possível extrair as informações sobre eles através dos programas fontes.

Como vasculhar todos os programas de um ou vários sistemas operacionais a procura de regras é um trabalho demorado e 

oneroso é possível simplesmente utilizá-los como forma de esclarecer dúvidas que a documentação não contempla, também 

cobre os mesmos tipos de informações das fontes anteriores.

Entrevistas: Apesar de não ser uma fonte estruturada de informações, entrevistar profissionais da empresa que entendam do 

negócio, como gerentes e analistas, é de vital importância. 

Destas entrevistas pode se obter regras  e informações que não estão explícitas na documentação dos sistemas como, requisitos 

para teste dos dados e indicadores de qualidade dos dados.

O próprio ambiente do Data Warehouse: Informações tais como freqüência de acesso às informações, em que nível de 

agregação, tempo de resposta de cada consulta, auditoria de acesso de informações por usuários, são informações interessantes 

de se manter, que podem ser geradas pelo próprio sistema ao longo de sua utilização, podendo ser usadas, dentre outros 

propósitos, para a criação de estruturas de metadados.

4.4. ETL (Extração, Transformação e Carga dos Dados)
 

 

Conhecida também por Back Room, esta etapa é uma das fases mais criticas de um Data Warehouse, pois envolve a fase de 

movimentação dos dados. A mesma se dá basicamente em três passos, extração, transformação e carga dos dados, esses são os 

mais trabalhosos, complexos e também muito detalhados, embora exista no mercado várias ferramentas que auxiliam na 

execução desse trabalho.

O primeiro passo a ser tomado no processo de ETL é simplesmente a definição das fontes de dados e fazer a extração deles. As 

origens deles podem ser várias também em diferentes formatos,  provindas de sistemas transacionais das empresas até 

planilhas, flat files (arquivos textos) , dados que vem do grande porte e também arquivos do tipo DBF, do antigo Clipper ou 

Dbase. Definidas as fontes, inicia-se o segundo passo que consiste em transformar e limpar esses dados. Mas o que afinal de 

contas é isso ?

Quando obtém-se os dados de uma fonte que na maioria das vezes é desconhecida, e foi concebida ha muito tempo atrás, os 

mesmos possuem muito lixo e há muita inconsistência. 



Por exemplo, quando um vendedor de linhas telefônicas for executar uma venda, ele está preocupado em vender, e não na 

qualidade dos dados que está inserindo na base, então se por acaso o cliente não tiver o número do CPF em mãos, ele cadastra 

um número qualquer, desde que o sistema aceite, um dos mais utilizados é o 999999999-99. 

Agora imagine um diretor de uma companhia telefônica consultar o seu Data Warehouse para ver quais são os seus maiores 

clientes, e aparecer em primeiro lugar o cliente que tem o CPF 999999999-99 ? Seria no mínimo estranho, por isso nessa fase 

do Data Warehouse, é necessário a limpeza desses dados para haver compatibilidade entre eles.

Além da limpeza, deve-se fazer na maioria das vezes uma transformação, pois os dados provêm de vários sistemas, e 

geralmente uma mesma informação tem diferentes formatos, por exemplo: 

Em alguns sistemas a informação sobre o sexo do cliente pode estar armazenada no seguinte formato : “M” para Masculino e 

“F” para Feminino, porém em algum outro sistema está guardado como “H” para Masculino e “M” para Feminino e assim 

sucessivamente. 

Quando esses dados são inseridos no Data Warehouse, deve-se ter uma padronização entre eles, ou seja, quando o usuário for 

consultar o Data Warehouse, ele não pode ver informações iguais em formatos diferentes.

A extração de dados do ambiente operacional para o ambiente de Data Warehouse demanda uma mudança na tecnologia. Os 

dados são transferidos de bancos de dados hierárquicos, tal como o adabas, ou de bases de grande porte, como o DB2, para 

uma nova tecnologia de SGBD, tal como o IQ da Sybase, Red Brick da Informix ou o DB2 para Data Warehouse.

A seleção de dados do ambiente operacional pode ser muito complexa, pois muitas vezes é necessário selecionar vários 

campos de um sistema transacional para compor um único campo no Data Warehouse

Outro fator que deve ser levado em conta é que dificilmente há no modelo de dados dos sistemas antigos documentação dos 

processos de analise e desenvolvimento. 

Os dados são reformatados, por exemplo, um campo data do sistema operacional do tipo DD/MM/AAAA pode ser passado 

para o outro sistema do tipo ano e mês como AAAA/MM .

Valores default devem ser fornecidos, as vezes pode existir um campo no Data Warehouse que não possui fonte de dados, 

então a solução é definir um valor padrão para estes campos.

A Integridade dos dados, no momento da carga é necessário checar os campos que são chaves estrangeiras com suas 

respectivas tabelas para certificar-se de que os dados existentes na tabela da chave estrangeira estão de acordo com a tabela da 

chave primária.

 

4.4.1. Algumas ferramentas utilizadas em ETL

 

As ferramentas de ETL mais utilizadas no mercado são o Data Stage da Ardent, agora adquirido pela Informix, o ETI da IBM, 

Sagent da própria Sagent, Informática Power Conect da Informatica e o DTS da Microsoft. Todos tem os seus diferenciais e 

cada um poderá ser utilizado dependendo do caso de cada empresa. 



Algumas ferramentas tem a curva de aprendizado mais suave, outras um pouco mais íngrime, mas em certos casos mesmo 

sendo uma ferramenta de difícil aprendizado exigindo maiores investimentos em pessoal, serão compensados com a 

performance e flexibilidade da mesma. 

Há outras ferramentas que tem custo zero de aquisição pois, vem embutida junto com um SGBD (Sistema Gerenciador de 

Banco de Dados), mas em contrapartida são bastante limitadas no tocante a extração de dados e exigem uma maior codificação 

dos processos de ETL, em relação as outras.

O que vale dizer é que uma ferramenta de ETL tem grande valia, principalmente se os sistemas OLTP (transacionais) são 

muitos, pois elas são uma poderosa fonte de geração de metadados, e que contribuirão muito para a produtividade da equipe, 

porém deve-se tomar muito cuidado ao escolhe-la. 

Seja minucioso, teste o máximo de ferramentas que puder e veja qual é a mais adequada ao seu caso, pois elas exigem um alto 

investimento, tanto em capacitação, quanto na própria aquisição. Em alguns casos é interessante o auxílio de profissionais 

externos para a escolha. O fato verdadeiro é que os benefícios serão bastante vistosos e a produtividade aumentará 

consideravelmente.

4.5. Explorando Data Warehouse Relatórios e Consultas
 

O processo de consulta no Data Warehouse é de fundamental importância na obtenção de resultados que ajudem nas 

estratégias das organizações, este tópico mostrará algumas categorias de ferramentas de suporte de decisão como mostra a 

Tabela 4.1. 

♦       Relatórios 

♦       Consultas gerenciadas 

♦       Sistema de Informação Executivo(EIS) (Executive Information Systems ou Sistemas de Informações Executivas)

♦       OLAP (On-Line Analytic Processing)

♦       Data Mining 

Tabela 4.1-Categorias de ferramentas de suporte de decisão

Tipo  de 
ferrament
a

Questão básica Exemplo  de 
resposta

Usuário  típico  e  suas 
necessidades

Pesquisa e 
Relatórios

"O que aconteceu?" Relatórios mensais de 
vendas,  histórico  do 
inventário

Dados  históricos,  habilidade 
técnica limitada

OLAP "O  que  aconteceu  e 
pôr que?"

Vendas  mensais 
versus  mudança  de 
preço  dos 

Visões estáticas da informação 
para  uma  visão 
multidimensional; 
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competidores tecnicamente astuto

EIS "O  que  eu  preciso 
saber agora?"

Memorandos,  centros 
de comando

Informações  de  alto  nível  ou 
resumidas;  pode  não  ser 
tecnicamente astuto

Data 
Mining

"O  que  é 
Interessante?"

"O  que  pode 
acontecer?"

Modelos de previsão Tendências  e  relações 
obscuras  entre  os  dados; 
tecnicamente astuto

 

 

4.5.1. OLAP (On-Line Analytic Processing)

 

 

É um técnica para processar os dados corporativos e analíticos do Data Warehouse, os usuários podem navegar através de 

hierarquias e dimensões com um simples click de mouse.

A necessidade de receber um grande número de dados de um grande banco de dados (centenas de Giga ou até mais) são os 

motivos de existir o OLAP (não é um aplicativo, é uma arquitetura de aplicação ). Quando tem-se a necessidade de um sistema 

multidimensional a arquitetura OLAP é aplicada com bastante funcionalidade.

Um problema do SQL é a incapacidade de trabalhar com cálculos complexos e séries de tempo. Por exemplo, calcular a média 

de algo nos últimos três meses requerem extensões ANSI SQL que raramente são encontrados em produtos comerciais.

Uma outra vantagem da arquitetura OLAP é que ele é interativo. O analista pode jogar um valor para simular algo. Assim 

pode, inclusive descobrir padrões escondidos.

Pode-se acrescentar ou tirar uma dimensão do cubo, conforme necessidade do usuário. O tempo de resposta de uma consulta 

multidimensional depende de quantas células são requeridas.

 

4.5.1.1. Características do OLAP

 

 

As ferramentas utilizadas na arquitetura OLAP são analisadas de acordo com ambiente onde o Data Warehouse está inserido e 

devem possuir as seguintes características:

 



ü      Visão conceitual multidimensional: enfatiza a forma como o usuário "vê" os dados sem impor que os 

dados sejam armazenados em formato multidimensional; 

ü      Transparência: localização da funcionalidade OLAP deve ser transparente para o usuário, assim como a 

localização e a forma dos dados; 

ü      Facilidade de Acesso: acesso a fontes de dados homogêneas e heterogêneas deve ser transparente; 

ü      Desempenho de consultas consistente: não deve ser dependente do número de dimensões; 

ü      Arquitetura cliente/servidor: produtos devem ser capazes de operar em arquiteturas cliente/servidor; 

ü      Dimensionalidade genérica: todas as dimensões são iguais; 

ü      Manipulação dinâmica de matrizes esparsas: produtos devem lidar com matrizes esparsas eficientemente; 

ü      Suporte multi-usuário; 

ü      Operações entre dimensões sem restrições; 

ü      Manipulação de dados intuitiva; 

ü      Relatórios/consultas flexíveis; 

ü      Níveis de agregação e dimensões ilimitados: ferramentas devem ser capazes de acomodar 15 a 20 

dimensões. 

 

 

4.5.1.2. Fornecedores de ferramentas OLAP

 

ü      Cognus Power Play: É um software maduro e popular que é caracterizado como um MQE. Ele pode 

aproveitar o investimento feito na tecnologia de banco de dados relacional para oferecer acesso multidimensional para a 

corporação, com a mesma robustez, escalabilidade e controle administrativo.

ü      IBI Focus Fusion: É um banco de dados com tecnologia multidimensional para OLAP e Data Warehouse. 

É desenhado para endereçar aplicações de negócios que precisem de análise dimensional dos dados dos produtos. Sua 

aplicação mais específica é para a formação de aplicações de inteligência de negócios num ambiente de Data Warehouse.

ü      Pilot Software: É uma suíte de ferramentas que incluem: um banco de dados multidimensional de alta 

velocidade (MOLAP), integração com Data Warehouse (ROLAP), Data Mining e várias aplicações de negócio 

custumizáveis focando pós-venda e profissionais de marketing



 

4.5.2. Data Mining

 

É uma técnica que usa uma variedade de dados estatísticos e algoritmos de inteligência artificial para analisar a correlação de 

variáveis, investigando padrões e relações.

O Data Mining ajuda usuários finais a extraírem informações do negócio utilizáveis de um grande banco de dados.

Em um banco de dados pequeno, não haverá a necessidade de novas tecnologias para descobrir informações. Agora em um 

banco de dados grande (num supermercado, por exemplo), onde deseja-se saber quem são os clientes e o que eles estão 

comprando, a  tecnologia de Data Mining é aplicada com grandes resultados.

No banco de dado, utiliza-se os comandos SQL para executar uma consulta. Apesar do SQL ser poderoso o suficiente para 

extrair essas informações, a maior parte das pessoas da área de marketing de uma empresa não falam a mesma língua do SQL, 

e nesse ponto e que aplicação do Data Mining tem seu diferencial.

4.5.2.1 Aplicações do Data Mining.

 

Técnicas de Data Mining têm sido aplicadas com sucesso para a solução de problemas em diversas áreas, como descrito a 

seguir: 

Vendas 

ü      Identificar padrões de comportamento dos consumidores 

ü      Encontrar características dos consumidores de acordo com a região demográfica e prever quais 

consumidores serão atingidos com o marketing 

Finanças 

ü      Detectar padrões de fraudes no uso dos cartões de crédito 

ü      Identificar os consumidores que estão tendendo a mudar a companhia do cartão de crédito 

ü      Identificar regras de estocagem a partir dos dados do mercado 

ü      Encontrar correlações escondidas nas bases de dados 

Seguros e Planos de Saúde 

ü      Determinar quais procedimentos médicos são requisitados ao mesmo tempo 



ü      Prever quais consumidores comprarão novas apólices 

ü      Identificar comportamentos fraudulentos 

Transporte 

ü      Determinar a distribuição dos horários entre os vários caminhos 

ü      Analisar padrões de sobrecarga 

Medicina 

ü      Caracterizar o comportamento dos pacientes para prever novas consultas 

ü      Identificar terapias de sucessos para diferentes doenças 

O Data Mining não é mágico, ele trabalha com informação histórica (experiência) para aprender. 

Por exemplo, em uma proposta de marketing direto que deseja atender uma pequena parcela de consumidores, o mais 

interessante seria que apenas aqueles que tivessem uma probabilidade maior de comprar o produto recebessem a propaganda. 

Isso reduziria o custo e aumentaria as chances de lucro, o Data Mining pode fazer isso.

O Data Mining se utiliza muito da estatística, mas a principal diferença entre o Data Mining e estatística é que o Data Mining é 

feito para o usuário final de negócios e não para um estatístico. Data Mining automatiza o processo estatístico, mostrando o 

resultado num formato de fácil entendimento.

 

4.6. Conclusão  
 

                Finalizando este capítulo verifica-se a que não existe uma estrutura arquitetônica correta para o Data Warehouse. E 

que é importante reconhecer que o Data Warehouse não se limita apenas a processos de extração filtragem e carga de massa de 

dados. Para algumas organizações pode ser atrativo utilizar uma arquitetura que requer grande performance e escalabilidade, 

outras que minimiza o custo e a complexidade. Isso vai depender muito do ambiente  organizacional da empresa, devera ser 

analisadas as alternativas que satisfação os requisitos estratégicos e organizacionais. O próximo capítulo destina-se ao processo 

de modelagem do Data Warehouse, que é de grande importância para o sucesso do projeto dentro da empresa.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Modelagem dimensional

 

 

Para analisar e determinar quais são as preferências dos mais diversos tipos de clientes, que 

consomem uma certa linha de produtos e serviços oferecidos pelas empresas.

As organizações estão verificando suas bases de dados para prover essas respostas. Mas como 

obter as respostas certas?

Neste capitulo serão apresentadas algumas abordagem de modelagem de dados para o Data 

Warehouse, que facilitaram as respostas a estas questões.



 

5.1. Modelo de dados segundo (KIMBALL, 1998)

 

A construção de um modelo de dados ajuda a compreender as regras de negócio que o Data Warehouse irá apoiar. 

Muitas vezes a equipe que está desenvolvendo o ambiente do Data Warehouse ignora a fase de construção do modelo de dados 

por não ter tempo ou achar que não é uma parte fundamental para o desenvolvimento. 

Segundo Kimball(1998) um dos maiores problemas no desenvolvimento do Data Warehouse é a compreensão dos dados, 

devido a complexidade do problema.

Em seu artigo são descritos três modelos de dados, um modelo entidade-relacionamento normalizado das regras de negócio ou 

modelo empresarial, um modelo dimensional e um modelo físico.

5.1.1. Modelo empresarial

 

A análise do modelo de dados é o primeiro passo para desenvolver um modelo entidade-relacionamento normalizado das 

regras de negócio. Este é o modelo empresarial.  

Nesta fase não se deve pensar em como as informações serão recuperadas nem em como serão utilizadas. Estas tarefas serão 

realizadas posteriormente. 

Nesta fase o importante é ter o foco na estrutura da informação, como os atributos e as relações entre elas. Por exemplo, se o 

Data Warehouse que estiver sendo construído for sobre vendas em marketing, o tipo de perguntas que deve-se procurar 

responder são:

ü      Quem compra o produto? (os clientes e sua estrutura);  

ü      Quem vende o produto? (organização das vendas, os canais de distribuição e   assim por diante);

ü      O que é vendido? (estrutura de produto);

ü      Quando é vendido? (estrutura de tempo);

ü      Como e vendido? (contrato, telefone e assim por diante);

ü      Quais são  as características da venda (de promoção, venda normal, etc.)

Estas questões irão ajudar a descobrir quais são os dados relevantes para o Data Warehouse e quais os dados que irão resultar 

em estruturas dimensionais. É muito comum iniciar um processo perguntando aos usuários o que eles querem ver. Existe um 



grande problema nisso! 

O problema é que eles irão pedir por coisas não respondidas no passado, e se for trabalhado no sentido de oferecer respostas 

para perguntas do passado os novos problemas que surgirem podem requerer informações novas que não estarão disponíveis. E 

o novo Data Warehouse estará instantaneamente obsoleto. 

O segundo passo para o desenvolvimento do modelo empresarial é a normalização do modelo, uma vez definidas todas as 

entidades e relações é possível normalizar o modelo. Pode-se utilizar a 3ª Forma Normal que é alcançada quando os atributos 

dependem exclusivamente da sua chave, há muitas vantagens em utilizar a  3ª Forma Normal.

A estrutura é notavelmente insensível a mudanças. Se for preciso mudar, acrescentar ou excluir, atributos que são relacionados 

a uma chave em particular, não deveria haver nenhuma razão para mudar outras entidades ou relações. De uma perspectiva do 

Data Warehouse, isto significa que a estrutura do Data Warehouse pode ser modificada facilmente para refletir mudanças 

organizacionais ou problemas empresariais novos. 

Os caminhos estruturais para ter acesso a informação ficam mais claros. Considerando que este modelo é o resultado de regras 

de negócio é possível que surjam caminhos cíclicos. Isto significa que é necessário educar os usuários sobre os caminhos 

diferentes e que interpretação cada um deles têm. Os caminhos cíclicos devem ser eliminados pois a maioria das ferramentas 

de consultas não consegue trabalhar com eles. 

Grande parte da discussão sobre as formas normais gira em torno da eliminação de problemas de atualização. Isto é , quais os  

tipos de problemas de atualização que são resolvidos movendo-se para uma forma normal mais alta. Considerando que um 

Data Warehouse raramente é atualizado, a possibilidade destes problemas acontecerem é muito baixa. Este é o motivo pelo 

qual é aceitável falar sobre desnormalização do Data Warehouse. 

Também existem  algumas desvantagens na utilização da 3 ª Forma Normal, o desempenho pode ser comprometido, podendo 

ficar muito abaixo do desejado. Muito do trabalho que é feito para desnormalizar o modelo de dados é uma tentativa para 

alcançar objetivos de desempenho.  

É possível que muitas relações pequenas sejam criadas e o usuário pode pensar que são uma única relação ou grupo de dados. 

O modelo dimensional reduz este tipo de problema  até um certo ponto.  

Considerando que o modelo empresarial não será implementado, estas desvantagens raramente são críticas, porém se levadas 

para o modelo dimensional estas desvantagens poderão reaparecer e será necessário  um tratamento especial para cada 

situação.

O terceiro passo, para desenvolver um modelo entidade-relacionamento normalizado das regras de negócio, é a definição das 

restrições ou regras  de integridade.

Como norma geral, deveria ser obrigatória a definição das restrições de integridade dentro de um Data Warehouse. 

As restrições de integridade ajudam a garantir a consistência dos resultados das consultas.

Por exemplo, quando forem executadas operações de refinamento das informações, conhecidas por operações de drill-down, 

por uma estrutura dimensional, as restrições de integridade garantem  que a  resposta obtida seja sempre a mesma, como se 

tivesse sido feita uma pesquisa por toda a tabela.

Nota-se que a não obrigatoriedade das restrições de integridade pode resultar em respostas diferentes para perguntas iguais.



Por outro lado a obrigatoriedade da definição das restrições de integridade pode fazer com que alguns registros não sejam 

selecionados durante o processo de carga.

A decisão sobre a definição de regras de integridade deve levar em conta o que é melhor para o Data Warehouse que está 

sendo construído, respostas consistentes, mas possivelmente incompletas ou respostas completas mas possivelmente 

inconsistentes.

É possível que as fontes de dados criem situações onde não seja possível utilizar as restrições de integridade, neste caso é 

importante saber as implicações que isto pode ter sobre o Data Warehouse e manter os usuários informados sobre o que pode 

acontecer em determinadas situações.

5.1.2. Modelo dimensional

 

A resposta a perguntas complexas e que envolvam questões de análise dos negócios de uma empresa,  normalmente requerem 

uma visão dos dados de  perspectivas diferentes. As respostas a esse tipo de pergunta é que podem levar a tomadas de decisões 

acertadas ou não. As ferramentas baseadas em SQL podem ajudar na pesquisa de dados relacionados a este tipo de consulta, o 

que ocorre é que normalmente as respostas não são conseguidas em um tempo curto, principalmente pela falta de flexibilidade 

destas ferramentas.

Para exemplificar, imagine-se uma rede de supermercados que esteja querendo melhorar o desempenho de suas vendas ou 

saber se suas promoções estão trazendo bons resultados. Para isso, é necessário examinar os dados sobre as vendas disponíveis 

na empresa. Uma avaliação deste tipo requer uma visão histórica do volume de vendas sob múltiplas perspectivas, como por 

exemplo: volume de vendas por produto, volume de vendas por marca, volume de vendas por filial, volume de vendas por 

período de tempo. 

Chama-se de dimensões as diferentes perspectivas envolvidas, no caso, produto, marca, filial e mês. Estas dimensões 

usualmente correspondem a campos não numéricos em um banco de dados. Considera-se também um conjunto de medidas, tal 

como vendas ou despesas com promoção. Estas medidas correspondem geralmente a campos numéricos em um banco de 

dados. A seguir, avaliam-se agregações destas medidas segundo às diversas dimensões, essas agregações ficam armazenadas 

para acesso futuro. Por exemplo, calcula-se a média de todas as vendas por todos os meses por filial. A forma como estas 

agregações são armazenadas pode ser vista em termos de dimensões e coordenadas, dando origem ao termo multidimensional. 

A modelagem multidimensional é o nome de uma técnica de projeto lógico freqüentemente usada para Data Warehouse, cujo 

principal objetivo é apresentar o dado em uma arquitetura padrão e intuitiva, que permita acessos de alta performance .

Cada eixo no espaço multidimensional corresponde a um campo ou coluna de uma tabela relacional e cada ponto um valor 

correspondente à interseção desses campos ou colunas. Assim, o valor para o campo vendas, correspondente a mês igual a 

maio e filial 4 é um ponto com coordenada [maio, filial 4]. Neste caso, mês e filial são duas dimensões e vendas é uma medida. 

Teoricamente, quaisquer dados podem ser considerados multidimensionais. Entretanto, o termo normalmente se refere a dados 

representando objetos ou eventos que podem ser descritos e portanto classificados, por dois ou mais de seus atributos. 

Dados multidimensionais podem ser armazenados e representados em estruturas relacionais, para isso é necessário utilizar 

formas específicas de modelagem como o modelo “Estrela” e o modelo  “Floco de Neve”  descritos a seguir.



 

5.1.2.1. Modelo Estrela

 

Para a maioria dos usuários que utilizam ferramentas para compor suas consultas é necessário que o acesso a base de dados 

seja simples o suficiente para facilitar o acesso direto a base de dados. Para acomodar as necessidades de todos os usuários e 

facilitar a atualização do Data Warehouse o projetista deve criar um modelo que o usuário final possa facilmente entender a 

estrutura do negócio. 

O principal tipo de modelo dimensional, é o chamado modelo Star (Estrela), onde existe uma tabela dominante no centro, 

chamada tabela de fatos, com múltiplas junções conectando-a a outras tabelas, sendo estas chamadas de tabelas de dimensão. 

Cada uma das tabelas secundárias possui apenas uma junção com a tabela central. O modelo Estrela, ilustrado na Figura 5.1, 

tem a vantagem de ser simples e intuitivo, mas também faz uso de novos enfoques de indexação e união de tabelas.

A tabela de fatos contém milhares ou milhões de valores e medidas do negócio da empresa, como transações de vendas ou 

compras. Cada uma destas medidas é tomada segundo a interseção de todas as dimensões. Na Figura 5.1, as medidas 

numéricas são o número de reais vendidos e o número de unidades vendidas. Os fatos melhores e mais úteis são numéricos, 

continuamente valorados (diferentes a cada medida) e aditivos, já que estes facilitam a geração do conjunto de respostas. Uma 

outra característica da tabela de fatos é a esparsidade, ou seja, se não existe um cruzamento para alguns valores das dimensões, 

a tabela de fatos não armazena zeros.

As tabelas de dimensão armazenam as descrições textuais das dimensões do negócio. Cada uma dessas descrições textuais 

ajuda a definir um componente da respectiva dimensão. Uma das principais funções dos atributos de tabelas de dimensão é 

servir como fonte para restrições em uma consulta ou como cabeçalhos de linha no conjunto de resposta do usuário. Tabelas 

dimensões tendem a utilizar tipos caracteres ao invés de numéricos, de forma que suas linhas são muito mais longas mas em 

pouca quantidade ocupando uma pequena percentagem de espaço em disco. As tabelas de fatos podem utilizar até 95% da área 

destinada ao Data Warehouse .

Na maioria das vezes as dimensões representam hierarquias, como por exemplo, um produto, que é de uma marca ou categoria, 

que por sua vez pertence a uma sub-categoria, etc. Só que, na maioria das vezes, quando esta é representada na dimensão, não 

tem-se várias tabelas normalizadas com ligações um-para-muitos, e sim uma única tabela de dimensão. Isso faz com que a 

performance das consultas aumente muito, já que não são necessários joins para se obter os dados relacionados com algum 

assunto.

Outro fato importante é que como a tabela de fatos na verdade representa os relacionamentos muitos-para-muitos entre as 

tabelas de dimensões, esta tem como chave primária uma chave composta de todas as chaves estrangeiras das tabelas de 

dimensão.

 Para um bom desempenho do modelo Estrela é necessário que os projetistas saibam antecipar, na modelagem do Data 

Warehouse, as consultas mais freqüentes a serem realizadas pelos usuários. Com a redundância seletiva e relacionamentos pré-

estabelecidos o projetista pode simplificar os dados facilitando seu acesso. 

 



 

Figura 5.1-Modelo dimensional do tipo estrela(Kimball, 1998).

 

5.1.2.2. Variação do modelo Estrela

 

Outro tipo de estrutura bastante comum,  é o modelo de dados  Snow Flake (Floco de Neve), que consiste em uma extensão do 

modelo Estrela onde cada uma das “pontas da estrela” passa a ser o centro de outras estrelas. Isto porque cada tabela de 

dimensão seria normalizada, “quebrando-se” a tabela original ao longo de hierarquias existentes em seus atributos. Este 

modelo pode ser ilustrado imaginando-se  a classificação de um automóvel., onde a dimensão do produto possui uma 

hierarquia definida: categoria se divide em marca e marca se divide em produtos, como ilustrado na Figura 5.2. Da mesma 

forma, a dimensão tempo inclui ano que contém mês e mês que contem dia-do-mês. Cada um destes relacionamentos muitos-

para-um geraria uma nova tabela em um modelo Floco de Neve. 

Figura 5.2-Modelo dimensional do tipo floco de neve(Kimball, 1998).
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5.1.2.3. Vantagens do Modelo Estrela

 

Segundo (Kimball 1998) o modelo dimensional apresenta várias vantagens no que diz respeito a sua utilização para Data 

Warehouse, dentre estas estão:

•         O modelo Estrela tem uma arquitetura padrão e previsível. As ferramentas de consulta e interfaces do usuário podem se 

valer disso para fazer suas interfaces mais amigáveis e fazer um processamento mais eficiente;

•         Todas as dimensões do modelo são equivalentes, ou seja, podem ser vistas como pontos de entrada simétricos para a 

tabela de fatos. As interfaces do usuário são simétricas, as estratégias de consulta são simétricas, e o SQL gerado, baseado 

no modelo, é simétrico;

•         O modelo dimensional é totalmente flexível para suportar a inclusão de novos elementos de dados, bem como mudanças 

que ocorram no projeto. Essa flexibilidade se expressa de várias formas, dentre as quais temos: 

v      Todas as tabelas de fato e dimensão podem ser alteradas simplesmente acrescentando novas colunas 

a tabelas;

v      Nenhuma ferramenta de consulta ou relatório precisa ser alterada de forma a acomodar as mudanças;

v      Todas as aplicações que existiam antes das mudanças continuam rodando sem problemas;

Existe um conjunto de abordagens padrões para tratamento de situações comuns no mundo dos negócios. Cada uma destas tem 

um conjunto bem definido de alternativas que podem então ser especificamente programadas em geradores de relatórios, 

ferramentas de consulta e outras interfaces do usuário. Dentre estas situações temos: 

♦       Mudanças lentas das dimensões: ocorre quando uma determinada dimensão evolui de forma lenta e assíncrona;

♦       Produtos heterogêneos: quando um negócio, tal como um banco, precisa controlar diferentes linhas de negócio 

juntas, dentro de um conjunto comum de atributos e fatos, mas ao mesmo tempo esta precisa descrever e medir as 

linhas individuais de negócio usando medidas incompatíveis;

Outra vantagem é o fato de um número cada vez maior de utilitários administrativos e processo de software serem capazes de 

gerenciar e usar agregados, que são de suma importância para a boa performance de respostas em um Data Warehouse.

 

5.1.2.4. Comparação entre o modelo E-R e o modelo Estrela

 

Uma das principais diferenças entre o modelo E-R e o modelo Estrela é a complexibilidade. Por  ser normalizado, o modelo E-

R gera dezenas ou até centenas de tabelas conectadas entre si, o que faz com que ele se  torne confuso e de difícil compreensão 

por parte dos usuários. Já o modelo multidimensional do tipo estrela apresenta uma estrutura muito mais simples, onde uma 

tabela central, a tabela de fatos, é ligada a várias tabelas de dimensões uma única vez, tornando o modelo de fácil 



compreensão. 

A construção do modelo E-R se baseia no micro-relacionamento entre os dados, ou seja, a escolha das entidades e seus 

relacionamentos é feita baseando-se em como as coisas acontecem. No modelo dimensional, a escolha das dimensões e 

atributos de fatos são baseados na opinião do usuário, o que faz com que o modelo reflita as suas necessidades.

O modelo dimensional enxerga as informações de uma perspectiva histórica ao invés de transações atômicas, tal como nos 

diagramas E-R.

O modelo multidimensional é globalmente consistente para toda a empresa, ao passo que o modelo relacional é consistente 

somente dentro de seu escopo. A principal razão disso é que o modelo dimensional tem como objetivo fornecer uma visão 

integrada dos dados da empresa.

Os relacionamentos no modelo E-R são modelados explicitamente, ao passo que no modelo multidimensional estes 

relacionamentos são representados pela existência de fatos no cruzamento entre as dimensões.

 

5.1.2.5. Mapeamento do modelo E-R para o modelo Estrela

 

No Data Warehouse, é de fundamental importância, que os dados da empresa sejam integrados, de forma que este possa ser 

construído facilmente e de forma consistente. O modelo de dados corporativo normalmente expressa esta integração, por isso 

alguns autores sugerem que se utilize o modelo de dados corporativo para se chegar ao modelo dimensional. Entretanto o 

modelo multidimensional mais utilizado para a construção de Data Warehouse é o modelo Estrela que possui uma estrutura 

totalmente diferente do modelo E-R. 

Como os dois modelos podem representar dados de uma mesma empresa de perspectivas diferentes é normal  que exista uma 

ligação entre eles. Baseando-se nisso, propostas de mapeamento entre os dois modelos começaram a surgir, de forma que os 

modelos E-R corporativos pudessem ser aproveitados para gerar os modelos Estrela. 

Modelos E-R representam todos os possíveis processos de negócio da empresa, enquanto cada modelo dimensional focaliza em 

único assunto de interesse, é possível que de um modelo E-R surjam vários modelos dimensionais que normalmente estarão 

interligados.

Uma das abordagens, feita por (Kimball, 1998) detalha os seguintes passos para o mapeamento: 

♦       Separar o diagrama E-R nos diferentes processos de negócio e modelar cada um separadamente;

♦       Selecionar os relacionamentos muitos-para-muitos que contenham fatos aditivos e numéricos,  no modelo E-R, 

para transformá-los em tabelas de fato;

Por fim, deve-se desnormalizar todas as tabelas remanescentes em tabelas  com chaves simples, que se conectam diretamente 

as tabelas de fato. Estas tabelas se tornam as tabelas de dimensão.

Nos casos em que a tabela de dimensão se conecta a mais de uma tabela de fatos, esta deve ser representada em ambos os 



esquemas, e estas são ditas então serem conformed entre os dois modelos.

O modelo dimensional global resultante, para uma grande empresa, deve consistir de cerca de dez a vinte e cinco modelos 

Estrela conectados. Cada um tendo de quatro a doze dimensões. Se o projeto foi feito de forma correta, muitas destas 

dimensões serão compartilhadas entre as tabelas de fatos. 

 

5.2. Modelo físico
 

Cada um dos modelos apresentado tem um propósito particular. O propósito do modelo físico é alcançar objetivos de 

desempenho. Se os computadores não tivessem restrições de velocidade e de recursos de armazenamento, não seria necessária 

a preocupação com o modelo físico, mas como este não é o caso a elaboração de um bom modelo físico e outro não tão bom 

pode ser a diferença entre sucesso e fracasso do Data Warehouse. O modelo físico também é dependente do SGBD e da 

configuração de hardware. As diretrizes encontradas na definição de (Kimball, 1998) procuram não enfocar nenhum SGBD ou 

hardware específico

Com raras exceções o  desempenho de um Data Warehouse será limitado nos processo de entrada e saída dos dados, portanto 

são problemas que estão relacionados com o SGBD ou com o próprio Data Warehouse. Caso o Data Warehouse tenha 

significantes problemas de desempenho é importante que o modelo físico sofra  uma revisão.

 

5.3. Conclusão
                

Analisando o processo de modelagem de dados verifica-se que a construção de um modelo de dados, ajuda a 

compreender as regras de negócio que envolvem o Data Warehouse, um dos pontos importante nesse momento é a 

compreensão dos dados, ou seja analisar quais são os fatos relevantes que serão armazenados no Data Warehouse. A principal 

razão disso é que o modelo de dados bem definido será a porta para o sucesso do Data Warehouse, que tem como objetivo 

fornecer uma visão integrada dos dados da empresa para consulta nos diversos setores da organização. O próximo capitulo 

aborda um estudo de caso onde serão aplicadas algumas técnicas de modelagem apresentadas neste capitulo.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. Modelando Data Warehouse para Supermercado

 

                Antes de iniciar o processo de modelagem do supermercado, proposto neste capitulo será mostrado as diferenças 

entre o Data Warehouse e o Data Marts, onde o modelo da dados definido posteriormente consiste de um Data Marts 

contendo as informações de movimentação de itens dentro de uma rede de supermercado.

 

6.1. Data Warehouse versus Data Marts 
 

Os primeiros projetos sobre Data Warehouse referiam-se a uma arquitetura centralizada. Embora fosse interessante fornecer 

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. 

Com o aparecimento do Data Mart ou Data 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 Data Warehouse e depois parte para a segmentação, ou seja, divide o Data Warehouse 

em áreas menores gerando assim pequenos bancos orientados por assuntos departamentalizados. 

Botton-up  :   é quando a situação é inversa. A empresa por desconhecer a tecnologia, prefere primeiro criar um banco de dados 

para somente uma área. Com isso os custos são bem inferiores de um projeto de Data Warehouse completo. A partir da 

visualização dos primeiros resultados parte para outra área e assim sucessivamente até resultar num Data Warehouse.



A tecnologia usada tanto no Data Warehouse como no Data Mart é a mesma, as variações que ocorrem são mínimas, sendo 

em volume de dados e na complexidade de carga.

A principal diferença é a de que os Data Marts são voltados somente para uma determinada área, já o Data Warehouse 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 Data Warehouse integral começa em torno dos US$ 2 milhões e leva cerca de um ano para estar consolidado.

 

6.2. Data Marts para o supermercado
 

                Depois de analisar as diferenças entre o Data Warehouse o Data Marts, verificou-se, que o Data Marts e de grande 

aplicabilidade no processo de modelagem departamental na empresa, ou seja pode-se iniciar um projeto de Data Warehouse 

com um simples Data Marts em qualquer departamento da empresa com baixo custo e tempo.

Visando está técnica, será aplicado no próximo tópico   a modelagem de um Data Marts departamental, que ira 

armazenar todas as informações gerenciais referentes a movimentação de itens dentro de um supermercado.

6.2.1. Descrição do  ambiente  proposto 

 

                O negocio consiste de uma rede de três lojas, cada loja é um supermercado moderno típico composto pôr uma 

grande variedade de departamentos, incluindo mercearia, congelados, laticínios, açougue, verduras e legumes, padaria, bens 

duráveis, bebidas. 

Cada loja trabalha com aproximadamente 60 mil produtos individuais em suas prateleiras. Os produtos individuais 

são chamados de unidades de estoque. Cerca de 40 mil produtos provem de fornecedores externos e apresentam códigos de 

barras impressos na embalagem. 

As 20 mil unidades de estoque remanescentes provem de setores como açougue, padaria ou flores e são identificadas 

com etiquetas para leitura óptica.          

                A coleta de dados pode ser feita em diferentes locais em um supermercado, nos mais modernos digitalizam os 

códigos de barras diretamente para o sistema pontos-de-venda, conhecidos como PV. 

Os PVs ficam na entrada da loja e é onde os clientes fazem suas compras. O fundo da loja, onde os fornecedores 

fazem suas entregas, é o lugar ideal para coletar dados, embora, surpreendentemente, apenas uma fração dos supermercados 



utilize a leitura óptica para registrar as entregas em tempo real. 

Muitas lojas não sabem o que receberam de quem, ate que o departamento de contas a receber processe as faturas dos 

fornecedores. Nesses tipos de lojas, o estoque é conhecido por meio das compras dos clientes registradas nos PVs, e da técnica 

obsoleta de percorrer as gôndolas e verificar quais produtos estão faltando.

                Em uma rede de supermercado, a administração esta preocupada com a logística de organização, com 

abastecimento das gôndolas, com a venda de produtos. 

O lucro resulta principalmente de cobrar o máximo possível por produto, reduzindo custos de aquisição e custos 

indiretos por produto e, ao mesmo tempo, atrair o maior numero possível de clientes por meio de um política de preços 

altamente competitiva. As decisões administrativas mais significativas que podem ser tomadas em tempo real relacionam-se 

com promoções e política de preços. 

Tanto a administração quanto o departamento de marketing gastam muito  tempo ajustando preços e lançando 

promoções. As promoções em supermercado incluem reduções temporárias de preços, anúncios e encartes em jornais, displays 

nos supermercados, incluindo displays de prateleira, terminais promocionais e cupons. Pode-se verificar que a visualização de 

todos os tipos de promoção consiste em uma parte importante da analise das operações de um supermercado.          

 

6.2.2. Identificando o grão da tabela de fatos 

 

                Depois de descrever o ambiente do negocio, um passo importante e identificar o grão da tabela de fatos, porque ele 

determina a dimensionabilidade de um banco de dados. No ambiente proposto o grão será movimento diário de itens, porque o 

grão desse banco de dados permitira ver em detalhes quais produtos estão sendo vendidos em que lojas, a que preços e em que 

dias. Uma definição cuidadosa do grão determina as dimensões primarias da tabela de fatos. 

Geralmente, será possível em seguida adicionar outras dimensões ao grão básico da tabela de fatos, sendo que essas 

dimensões adicionais devem produzir um único valor para cada combinação das dimensões primarias. Se for constatado que 

uma dimensão acrescentada viola o grão gerando registros adicionais, então a definição do grão deve ser revisada para 

acomodar a dimensão adicional. 

 

     Fato Vendas
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Figura.6.1-A tabela de fatos

O diagrama do supermercado começa a ganhar forma na 

Figura 6.1, representado pela a tabela de fatos. A tabela fatos 

possui uma chave composta que consiste de quatro chaves das 

tabelas de dimensão. Os fatos que os ponto-de-vendas  pode 

relatar para o total diário de cada dia, incluem a receita total em 

reais, o numero total de unidades, o custo total em reais do 

produto. 

 

6.2.3. A dimensão tempo

 

                Com a tabela de fatos definida o próximo passo do projeto são as tabelas de dimensão. A começar pela dimensão 

tempo. Essa dimensão aparece em praticamente todos os Data Marts, porque quase todo Data Marts envolve uma serie 

temporal. No projeto de supermercado optou-se por um grão diário. Portanto cada registro na tabela de dimensão tempo 

representa um dia. Para uma tabela de dimensão diária em um ambiente varejista tem-se a seguinte representação na Figura 

6.2.  

 

 

Chave_tempo

Chave_produto

Chave_loja

Chave_promocao

Vendas_em _reais

Unidades_vendas

Custo_em_reais

Contagem_de_clientes
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Figura 6.2.-A dimensão tempo no diagrama de 

supermercado

A maioria dos Data Marts exige uma tabela de dimensão 

explicita, mesmo que a chave primaria tempo seja um 

objeto SQL com valor de data. A tabela de dimensão 

tempo e necessária para descrever períodos fiscais, 

temporadas, feriados, fins de semana e outros cálculos de 

calendários difíceis de se obter por meio das operações 

com datas no SQL.

 

6.2.4. A dimensão produto

 

                A dimensão produto descreve unidades em 

estoque no supermercado. A dimensão produto e quase 

sempre obtida a partir de arquivos mestre de produtos 

usados pelos sistemas de PV das lojas. Uma função importante do arquivo mestre de produtos e manter os vários atributos 

descritivos de cada unidade em estoque, que posteriormente podem ser usados para pesquisas. A dimensão produto e uma das 

duas ou três  dimensões primarias em praticamente todos os Data Marts. Deve-se tomar todo o cuidado de preencher essa 

dimensão com o máximo de atributos descritivos possíveis. Tabelas de dimensão para o varejo devem incluir muitos atributos 

como mostra a Figura 6.3.

 

   Dimensão Tempo

 

Chave_tempo

Dia_da_semana

Numero_do_dia_no_mês

Numero_em_dias_corridos

Numero_da_semana_no_ano

Numero_de_semanas_corridas

Mês

Numero_de_meses_corridos

Trimestre

Periodo_fiscal

Indicador_feriado

Indicador_dia_da_semana

Indicador_ultimo_dia_mês

Temporada

Evento
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Figura 6.3-A dimensão produto no diagrama de supermercado

6.2.5. A dimensão loja

 

                A dimensão loja descreve cada loja da rede de supermercados. Ao contrario do arquivo mestre de produto, que 

certamente esta disponível em todos os negócios de supermercado de grande porte, e possível que não exista um arquivo 

mestre de loja abrangente. Por isso a equipe do departamento de sistema de informação freqüentemente precisa coletar os 

componentes necessários para a dimensão loja em varias fontes. A dimensão loja e a dimensão geográfica primaria do 

supermercado. Os atributos recomendável para a dimensão loja para o negocio de supermercado podem ser vista na figura 6.4. 
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Figura 6.4-A dimensão loja no diagrama de supermercado

 

Tipo de planta da loja, tipo de processamento foto e tipo serviços financeiros são campos texto que apresentam uma descrição 

sucinta de uma loja em particular. Não devem ser códigos de um caractere, mas descrições padronizadas que contem de 10 a 

20 caracteres que são compreensíveis quando visualizadas em uma consulta ou quando usadas como cabeçalho de linha em um 

relatório. 

Os campos que descrevem áreas em metros quadrados para loja e para os departamentos são numéricos e aditivos ao longo das 

lojas. Entretanto, eles são nitidamente atributos constantes das lojas e são usados como restrições e cabeçalhos de linha em 

relatórios com mais freqüência do que como elementos aditivos em um resumo. Por esse motivo foram incluídos como 

atributos na tabela de dimensão loja.

 

6.2.6. A dimensão promoção

                

Sem dúvida a dimensão mais interessante do diagrama é a promoção. Essa dimensão descreve todas as condições de 

promoção aplicadas à venda de um produto na rede de supermercados. Condições de promoção incluem reduções temporárias 

de preços, terminas promocionais, anúncios em jornais e cupons. A figura 6.5 mostra a tabela de dimensão promoção 

recomendável. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5.-A dimensão promoção no diagrama de 

supermercado

6.2.7. O diagrama do supermercado 

 

                O diagrama do supermercado é formado ao 

centro pela tabela de fatos e as quatro dimensões, tempo, 

produto, loja e promoção. Veja a Figura 6.6. 

      Dimensão Promoção

 

Chave_promocao

Nome_promocao

Tipo_promocao

Tipo_de_preco

Tipo_de_anuncio

Tipo_display

Tipo_comum

Nome_midia_anuncio

Fornecedor_display

Custo_promocao

Data_inicio_promo

Data_termino_promo
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Figura 6.6-O diagrama do supermercado

                O dimensionamento do banco de dados para a cadeia de supermercados proposto acima pode ser verificado abaixo:

♦       Dimensão tempo: 2 anos x 365 dias =730

♦       Dimensão loja: 3 lojas notificando vendas diariamente

♦       Dimensão produto: 30 mil produtos em cada loja, dos quais 3 mil são vendidos todos os dias em uma determinada loja.

♦       Dimensão promoção: um item vendido aparece em apenas uma condição de promoção em uma loja em um dia

♦       Número de registros de fatos básicos = 730 x 3 x 3.000 x 1 = 6.57 milhões e cinqüenta e sete mil  registros.



♦       Número de campos-chaves = 4; Total de campos = 8.

♦       Tamanho básico da tabela de fatos = 6.57 milhões x 8 campos x 4 bates = 2.1 GB.

 

6.3. Conclusão
                

Finalizando este capítulo verificou-se, que a tecnologia usada tanto no Data Warehouse como no Data Mart é a mesma, as 

variações que ocorrem são mínimas, sendo em volume de dados e na complexidade de carga. E que a modelagem de um 

sistema de apoio decisão vai depender da necessidade da empresa, analisando as questões de tempo e benefício. O modelo 

apresentado neste capitulo mostrou passo a passo o processo de modelagem de um Data Marts que são voltados para uma 

determinada área especifica da organização, já o Data Warehouse é voltado para os assuntos da empresa toda. 

 

 

 

 

 

 

7. Conclusão

 

                Quando a questão é a sobrevivência no mercado, as organizações buscam alternativas para manter seu 

diferenciador. Neste ambiente a tecnologia do Data Warehouse, é recomendada, haja visto, que a mesma comporta a base de 

conhecimentos necessária para suporte à decisão estratégica das organizações.

Constatou-se neste trabalho que a tecnologia de Data Warehouse mostra-se interessante para empresas que possuem 

grandes volumes de dados gerados e acumulados durante anos de sua existência. Além disso, à necessidade de buscar dados 

que possa auxiliar os administradores a tomarem decisões estratégicas rapidamente e com eficácia.

Verificou-se que apesar de possuir uma arquitetura simples, os processos de extração, filtragem, carga e recuperação 

dos dados são complexos, exigindo pessoas altamente capacitadas. 

Outro aspecto de relevância a ser notado é o processo de modelagem, que   ajuda compreender as regras de negócio 

que o Data Warehouse irá apoiar, sendo de fundamental importância para o sucesso do projeto.



A adoção da tecnologia Data Warehouse é um investimento alto, que consome dinheiro, tempo e muito intelecto 

daqueles que o implementam.

Visando isso, o desenvolvimento de um projeto pode-se iniciar por um departamento especifico da empresa na forma 

de um Data Marts, que posteriormente fará parte de uma estancia maior compondo o Data Warehouse como foi demostrado 

neste trabalho.  
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