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RESUMO

O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de Data Warehouse (DW) para
auxiliar o governo de Minas Gerais no combate à epidemia da dengue, empregando
os principais conceitos dessa tecnologia. A utilização de um ambiente de dados,
como auxiliar, nos processos decisórios é comum em diversos de atividades
inclusive na saúde. Informações quantitativas, geográficas e temporais têm grande
relevância e podem ser consideradas estratégicas, pois possibilitam reconhecer
circunstâncias e, consequentemente, adotar ações. A dengue atualmente é tratada
como uma epidemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e requer ações que
tragam maior eficácia ao seu combate. Desta necessidade surge a ideia de uma
solução de DW, que integre e consolide dados disponíveis em diferentes sistemas,
cujo propósito é a identificação e análise de cenários, que possibilitarão, assim,
maior êxito ao processo de tomada de decisão. De modo que, a perspectiva de
maior agilidade na comunicação entre os laboratórios e hospitais que realizam os
diagnósticos com os órgãos competentes, bem como nas análises realizadas para
fomentar ações de combate à epidemia da dengue, configuram a principal motivação
para se implantar um DW. Trata-se neste estudo de uma pesquisa do tipo
exploratória, teve-se como técnica a pesquisa bibliográfica (fontes secundárias),
utilizou-se os conceitos de Inmon (1999) e Kimbal (1998), duas referências no
assunto, assim como a metodologia para projetos de DW de Barbieri (2001). A
pesquisa documental (fontes primárias) teve como base o Informe Epidemiológico
da Dengue, disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
(SES-MG) em seu portal. Conclui-se que o DW pode melhorar a eficiência e
qualidade no processo decisório para o combate à ameaça da dengue em Minas
Gerias.

Palavras-chaves: Business Intelligence, Data Warehouse, Data Mart, Processo
Decisório, Dengue.

ABSTRACT

The objective of this paper is to present a proposal for a Data Warehouse (DW) to
assist the government of Minas Gerais in combating the epidemic of dengue, using
the key concepts of this technology. The use of a Data Environment as an aid in
decision-making is common in many activities including health. Quantitative,
geographical and temporal information are very important and can be considered
strategic as possible to recognize circumstances and consequently take action.
Dengue is currently treated as an epidemic by the World Health Organization (WHO)
and requires actions to bring greater efficiency to fight it. This need arises the idea of
a DW solution that integrates and consolidates data available in different systems,
whose purpose is the identification and analysis of scenarios that will allow thus more
successful the decision-making process. So, the prospect of greater flexibility in
communication between laboratories and hospitals that perform diagnostics with the
relevant bodies, as well as the analyzes carried out to promote actions to combat the
epidemic of dengue, constitute the primary motivation to deploy a DW. It is this study
a survey of the exploratory type, had as technique literature (secondary sources), we
used the concepts of Inmon (1999) and Kimball (1998), two references on the
subject, as well as the methodology for DW projects Barbieri (2001). The
documentary research (primary sources) was based on the Report of Dengue
Epidemic, released by the State Secretariat of Health of Minas Gerais (SES-MG) in
your portal. We conclude that the DW can improve efficiency and quality in decisionmaking to combat the dengue threat in Minas Gerais.

Key words: Business Intelligence, Data Warehouse, Data Mart, Decision Making,
Dengue.
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1 INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem como objetivo reunir informações e desenvolver uma proposta
para criação de um DW como ferramenta para auxiliar o combate da dengue no
estado de Minas Gerais.

Com o crescimento de casos de dengue em Minas Gerais nas últimas décadas, é
necessário adotar um melhor gerenciamento das informações relacionadas aos seus
diagnósticos. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) é o
órgão responsável pelas ações no combate desta epidemia é será o principal
usuário deste DW.

O avanço da Tecnologia da Informação (TI), permite à área da saúde a gestão das
informações, cumprindo o papel de instrumento facilitador na tomada de decisões,
quando necessário.

Machado (2004) ressalta que a tecnologia de Data Warehouse, ambiente de apoio à
decisão, surgiu da necessidade de se dominar informações estratégicas, com o
objetivo de garantir respostas e ações rápidas.

O DW, como define Inmon (1999), é uma coleção de dados relacionados a alguma
área de uma empresa, organizados para dar suporte à decisão, baseados nas
necessidades de um determinado setor ou departamento.

Ele constitui-se de um ambiente de armazenamento, sendo assim, não determina
quaisquer decisões a serem adotadas, de tal modo que a melhoria deste processo é
consequência da análise dos dados que foram armazenados com qualidade.

Desta forma, delimitou-se o estudo à análise dos portais dos Governos Estadual e
Federal.

Esta análise será realizada por meio das informações publicadas pelo Governo do
Estado de Minas Gerais e a solução tecnológica de banco de dados, DW, projetada
para atendê-lo no combate à epidemia de dengue.
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A pergunta que norteou o estudo foi no sentido de investigar como as informações
dos diagnósticos da população do estado de Minas Gerias, realizados pelos
laboratórios e hospitais públicos e privados, podem ser armazenados em uma única
base de dados, o DW, e auxiliar o governo do estado de Minas Gerais no combate à
ameaça da epidemia de dengue.

Formulou-se como hipótese básica orientadora da pesquisa que por meio das
informações coletadas e armazenadas, tais como, o Código de Endereçamento
Postal (CEP), rua e cidade, o data warehouse pode apresentar as regiões mais
afetadas pela epidemia em tempo real, possibilitando ações de prevenção e
conscientização mais direcionadas.

O objetivo geral deste trabalho é elaborar um projeto para o desenvolvimento de um
data warehouse para auxiliar o estado de Minas Gerais no combate à ameaça de
epidemias de dengue.

São objetivos específicos: verificar os objetivos e a aplicação das ações do governo
do Estado de Minas Gerais por meio das informações publicadas nos boletins
epidemiológicos no combate à dengue; como conceituar as definições e arquitetura
de Businnes Intelligence (BI); verificar, com base teórica específica, como
desenvolver um projeto de DW.

Quanto à metodologia utilizada, trata-se de uma pesquisa do tipo bibliográfica. Tevese como técnica de pesquisa a documentação indireta, por meio da pesquisa
bibliográfica (fontes secundárias) e a pesquisa documental (fontes primárias).

A pesquisa bibliográfica (fontes secundárias) reúne teorias relativas sobre Business
Intelligence (BI), sua arquitetura e os elementos: Extraction, Transforming and and
Loading (ETL),

DW, principais características de um DW, granularidade,

modelagem dimensional, Data Mart (DM), OnLine Analytical Processing (OLAP) e
Data Mining.
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A pesquisa documental (fontes primárias) compõe-se do Guia de Vigilância
Epidemiológica

1

, da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), do Informe

Epidemiológico da Dengue2, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais,
para verificar informações sobre a dengue e sobre a situação atual da doença no
estado de Minas Gerais e do documento da Organização Mundial de Saúde,
Estratégia global para Prevenção e Controle da Dengue 2012-20203.

Justifica-se este estudo tendo-se em vista que nas informações publicadas pela
Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais, o Governo de Minas Gerais tem
desenvolvido diversas ações de combate à dengue, tornando-se referência nacional
(http://www.saude.mg.gov.br/dengue).

A Secretaria do Estado de Saúde acompanha e divulga semanalmente pelo seu
Informe Epidemiológico da Dengue, os números relacionados aos diagnósticos da
doença no estado. Entretanto, esses números não retratam a situação daquele
momento, pois não existe uma comunicação em tempo real com todos os
laboratórios e hospitais públicos e privados do estado, o que leva a apresentação de
números defasados, em virtude do modelo adotado para coleta das informações.

Os dados divulgados a cada semana não refletem o número de novos casos no
período de sete dias, mas englobam os resultados de exames realizados ao longo
de várias semanas (SES-MG, 2015).

A SES-MG passou a divulgar em seu boletim periódico os dados de casos
confirmados e casos suspeitos da doença no estado. Consideram-se casos
suspeitos, aqueles que aguardam resultados de exames laboratoriais para
confirmação do diagnóstico, enquanto os casos confirmados são todas as
ocorrências que foram submetidas ao processo de investigação, cujo resultado
mostrou-se positivo (SES-MG, 2015).
1

Disponível em http://www.funasa.gov.br/site/wpcontent/uploads/2010/01/dengue_%20guia_vig_epid.pdf acessado em 29/11/2015
2

Disponível em http://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/00_2015/09_Setembro/2509_Informe-dengue.pdf acessado em 04/10/2015
3

Disponível em http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75303/1/9789241504034_eng.pdf?ua=1,
acessado em 29/11/2015
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Pelo exposto, observa-se que é pertinente a proposta para o desenvolvimento de
uma solução de DW, com atualização da base de dados em tempo real originárias
de instituições públicas e privadas.

A proposição de um DW visa coletar informações de hospitais e laboratórios
públicos e particulares, antes e após a confirmação de um diagnóstico positivo.
Essas informações constituirão uma base de dados, que será utilizada para criar
uma mancha geográfica, por meio da qual, o governo do Estado poderá intensificar
ações de conscientização e combate eficientes, conferindo cuidado diferenciado
àquelas regiões mais acometidas pela doença.

Para a compreensão da proposta deste estudo, este trabalho foi dividido em sete
seções. A seção 1 refere-se à introdução, com os elementos indicativos do estudo; a
seção 2 aborda os conceitos e definições sobre a doença, o cenário em Minas
Gerais com números, programas e ações do governo; a seção 3 traz o
embasamento teórico sobre Business Intelligence (BI), sua arquitetura e elementos:
Extraction, Transforming and and Loading (ETL), DW, principais características de
um DW, granularidade, modelagem dimensional, Data Mart (DM), OnLine Analytical
Processing (OLAP) e Data Mining; a seção 4 descreve a metodologia para projetos
de aplicações de data warehouse; a seção 5 mostra a proposta de um DW para
tomada de decisões no combate à epidemia de dengue; a seção 6 traz a discussão
dos pontos críticos e benefícios da proposta de DW; a seção 7 tem as conclusões do
estudo.

2 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERIAS NO COMBATE À
DENGUE

Esta seção tem como objetivo caracterizar a dengue enquanto doença tropical,
mostrar como ela é caracterizada por órgãos de saúde em nível nacional e
internacional e como a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais desenvolve
suas ações para o seu combate.

2.1 Definição da dengue

14

a) Nível nacional

De acordo com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), a dengue é uma doença
febril aguda, caracterizada, em sua forma clássica, por dores musculares e
articulares intensas. Tem como agente um arbovírus do gênero Flavivírus da família
Flaviviridae, para o qual existem quatro sorotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4.
A infecção por um deles confere proteção permanente para o mesmo sorotipo e
imunidade parcial e temporária contra os outros três. (FUNDAÇÃO NACIONAL DE
SAÚDE, 2010)

Trata-se de enfermidade característica de áreas tropicais e subtropicais, em que as
condições do ambiente favorecem o desenvolvimento dos vetores, que estão entre
as várias espécies de mosquitos do gênero Aedes e podem servir como
transmissores do vírus da dengue. No Brasil, duas delas estão hoje instaladas:
Aedes albopictus e, a mais comum, Aedes aegypti. (FUNDAÇÃO NACIONAL DE
SAÚDE, 2010)

Sua proliferação ocorre quando a fêmea da espécie transmissora se contamina, ao
picar indivíduo infectado e em fase virêmica da doença, tornando-se, após um
período de 10 a 14 dias, capaz de transmitir o vírus por toda sua vida através de
suas picadas.

De modo geral, as infeções pelo vírus da dengue se apresentam em sua forma
clássica (sintomática ou assintomática), bem como a febre hemorrágica. Sendo que,
na forma clássica, a doença é de baixa letalidade, mesmo sem tratamento
específico,

cujos

sintomas

deixam

o

contaminado

incapacitado

para

desenvolvimento de atividades que requerem grande esforço.

Por outro lado, a modalidade febre hemorrágica da dengue, apresenta hipertermia
com manifestações hemorrágicas, hepatomegalia e insuficiência circulatória, fatores
que elevam sobremaneira o índice de letalidade, em relação à forma clássica da
patologia.
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O mais habitual transmissor da dengue, o Aedes aegypti pertence ao ramo
Arthropoda (pés articulados), classe Hexapoda (três pares de patas), ordem Diptera
(um par de asas anterior funcional e um par posterior transformado em halteres),
família Culicidae, gênero Aedes. Os mosquitos desta espécie desenvolvem-se
através de metamorfose completa, e o ciclo de vida do Aedes aegypti compreende
quatro fases: ovo, larva, pupa e adulto. (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2010)

Quanto à incidência da patologia no Brasil, segundo a FUNASA, há referências de
epidemias por dengue desde 1923, em Niterói, sem confirmação laboratorial. A
primeira epidemia com confirmação laboratorial foi em 1982, em Boa Vista, Roraima,
sendo isolados os vírus DEN-1 e DEN-4. A partir de 1986, em vários Estados da
Federação, epidemias de dengue clássica têm ocorrido, com isolamento de vírus
DEN-1 e DEN-2.

Para que haja classificação como dengue, o paciente deverá apresentar febre,
usualmente entre 2 e 7 dias, com dois ou mais dos seguintes sintomas:
náuseas/vômitos; exantema; mialgia/artralgia; cefaleia/dor retroorbital; petéquias ou
prova do laço positiva; leucopenia.

Já a dengue com sinais de alarme é todo caso de dengue que, no período de
defervescência, apresenta um ou mais dos seguintes sinais de alarme: dor
abdominal intensa e contínua, ou dor a palpação do abdômen; vômitos persistentes;
acumulação de líquidos (ascites, derrame pleural, pericárdico); sangramento de
mucosas; letargia ou irritabilidade; hipotensão postural (lipotimia); hepatomegalia
maior do que 2 cm; aumento progressivo do hematócrito

Enquanto a dengue grave é classificada como todo caso de dengue que apresenta
um

ou

mais

dos

seguintes

resultados:

choque;

comprometimento grave de órgãos.

b) Nível internacional: Organização Mundial de Saúde (OMS)

sangramento

grave;
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De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Aedes aegypti é uma
espécie tropical e subtropical, encontrada em todo mundo, entre as latitudes 35ºN e
35ºS. Embora a espécie tenha sido identificada até a latitude 45ºN, estes têm sido
percebidos esporadicamente, apenas durante a estação quente, não sobrevivendo
ao inverno. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2009)
Sua incidência é, também, limitada pela altitude, não sendo usualmente encontrado
acima dos 1.000 metros, apesar de existirem relatos de que a espécie foi encontrada
a 2.200 metros acima do nível do mar, na Índia e na Colômbia. (ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DE SAÚDE, 2009)
Ainda de acordo com a OMS, o Aedes aegypti é, essencialmente, um mosquito
urbano, encontrado em maior abundância em cidades, vilas e povoados. Contudo,
no Brasil, México e Colômbia, já foi localizado em zonas rurais, provavelmente
transportado de áreas urbanas em vasos domésticos, onde se encontravam ovos e
larvas. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2009)
A OMS (2009) afirma que o Brasil é pais com mais casos de dengue confirmados no
mundo e deve ser tratado como problema de saúde pública e não pode ser
negligenciado.

2.2 A Dengue em Minas Gerais e a ação da Secretaria de Estado de Saúde

No estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde, SES-MG, a partir de
2013 adotou uma nova classificação de dengue segundo a OMS, a partir de então,
os casos são classificados como dengue, dengue com sinais de alarme e dengue
grave.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que há epidemia quando um
local registra ao menos 300 casos a cada 100 mil habitantes. Minas Gerais até
setembro de 2015 concentra 714 casos suspeitos. A região Sudeste concentra 128
cidades com epidemia.
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A SES-MG, em seu portal, relata o desenvolvimento de uma série de ações de
combate à dengue, colocando o estado de Minas Gerias em evidência, como
referência nacional e modelo para programas de outros estados e do Ministério da
Saúde, com o Programa Estadual de Controle Permanente da Dengue.

Em 2015, até o dia 04/10/2015, foram confirmados 127.246 casos de dengue em
Minas Gerais, outros 47.000 foram considerados suspeitos e, até então, 54 óbitos
foram constatados em decorrência da doença no estado (SES-MG, 2015).

De acordo com a SES-MG, desde o início do mês de junho de 2015, implantou-se
uma nova metodologia de divulgação dos casos de dengue no estado em seu
boletim periódico. Nela incorpora-se, também, os casos suspeitos, além daqueles já
confirmados, seguindo o mesmo critério utilizado pelo Ministério da Saúde.

São considerados casos suspeitos, aqueles que aguardam resultados de exames
laboratoriais para confirmação do diagnóstico, ao passo que os casos confirmados já
passaram por todo o processo de investigação (SES-MG, 2015).

A figura 1 apresenta informativos retirados do boletim divulgado em 28/12/2015,
sobre a situação da dengue em Minas Gerais no ano de 2015.
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Figura 1 – Casos de dengue em Minas Gerais, 2015.
Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Disponível em

http://www.saude.mg.gov.br/images/Informe_epidemiológico_dengue_28_12_15.pdf.
Acessado em 31/12/2105.

A figura 2 apresenta informativos retirados do boletim divulgado em 28/12/2015,
sobre os casos confirmados de dengue do ano de 2008 até o ano de 2015 em Minas
Gerias.4

4

Não existem informações divulgadas no boletim anterior ao ano de 2008.
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Figura 2 – Casos confirmados de Dengue Clássico/Dengue, segundo mês de início de sintomas,
Minas Gerais, 2008-2015.
Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Disponível em

http://www.saude.mg.gov.br/images/Informe_epidemiológico_dengue_28_12_15.pdf.
Acessado em 31/12/2105.

Como descrito pela SES-MG, nas Figuras 1 e 2, é possível observar, entre os meses
de novembro e maio, maior concentração no número de casos de dengue
notificados. Este período, historicamente, favorece a incidência da patologia no
estado, em função das condições climáticas favoráveis à proliferação do mosquito
transmissor. (SES-MG, 2015)

A figura 3 apresenta informativos retirados do boletim divulgado em 04/10/2015, de
casos confirmados de óbitos em Minas Gerias.
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Figura 3 – Casos confirmados de óbitos em Minas Gerais.
Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Disponível em

http://www.saude.mg.gov.br/images/Informe_epidemiológico_dengue_28_12_15.pdf.
Acessado em 31/12/2105.

Nota-se na figura 3 que não existe uma concentração dos casos e que os mesmos
estão distribuídos em todas as regiões do Estado de Minas Gerais.

2.3 Programas e Ações do governo de Minas Gerais
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O governo do estado de Minas Gerais possui programas e ações combate à dengue,
que serão apresentados a seguir.

a) Todos contra a dengue

De acordo com a SES-MG, o Programa Estadual de Controle Permanente da
Dengue, lançado em novembro de 2010, trata-se de um conjunto de ações que
reúne os esforços do Governo de Minas, exército, aeronáutica, prefeituras e
sociedade no enfretamento à ameaça de uma epidemia da doença no Estado.

Para intensificar a luta contra a dengue e promover maior interação entre população
e o Estado, foi disponibilizado aos cidadãos o telefone 155, como uma ferramenta
adicional para combater a dengue. Através da central telefônica é possível
esclarecer dúvidas sobre a doença, realizar denúncias, solicitar informações e visitas
de agentes de combate à dengue. (SES-MG, 2015)

Por este canal, atendentes capacitados repassam imediatamente as informações
para os gestores municipais, a fim de que os problemas apurados, sejam
solucionados. Posteriormente, o cidadão recebe retorno sobre sua demanda. As
superintendências e gerências regionais de saúde do estado acompanham todo o
processo. (SES-MG, 2015)

b) Programa Permanente da Dengue

Sob a responsabilidade da Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde
(SUBVPS), o programa tem como objetivo propiciar aos territórios sanitários do
estado de Minas Gerais condições para o conhecimento e a detecção de mudanças
nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente, que interferem na
saúde humana, visando a identificação das medidas de prevenção e controle dos
fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde,
em especial os relacionados à dengue. (SES-MG, 2015)

c) Vigilância Ambiental e Controle da Dengue
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De acordo com a SES-MG, esta ação visa desenvolver a análise permanente da
situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações que
visam o controle de determinantes, riscos e danos à saúde das populações que
vivem nos territórios sanitários, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui
tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.

Destaca-se que nesta seção buscou-se apresentar a dengue enquanto doença
tropical, mostrar como ela é caracterizada por órgãos de saúde em nível nacional e
internacional e como a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais desenvolve
suas ações para o seu combate.

A seção 3 apresenta uma abordagem teórica sobre Business Intelligence (BI), sua
arquitetura e elementos: Extraction, Transforming and and Loading (ETL),

DW,

principais características de um DW, granularidade, modelagem dimensional, Data
Mart (DM), OnLine Analytical Processing (OLAP) e Data Mining.

3 BUSINESS INTELLIGENCE (BI): VISÃO TEÓRICA

Esta seção tem como objetivo apresentar uma visão teórica sobre Business
Intelligence, inicialmente reuniu-se conceitos sobre este termo, em seguida
explorou-se o seus elementos: ETL, DW, características de DW, granularidade,
modelagem dimensional, DM, OLAP e Data Mining.

3.1 Conceituação de Business Intelligence

Business Intelligence é um conjunto de conceitos que estão presentes em diversas
tecnologias, os quais podem auxiliar o usuário final a acessar e analisar diversas
fontes de informação, estruturadas e não estruturadas, que devem ser organizadas
de forma que se tornem centralizadas e disponíveis para os usuários em qualquer
horário e local (SERRA, 2002).

No que concerne ao BI, ainda não existe uma definição padronizada, razão pela qual
podem ser encontrados vários conceitos da expressão, porém, todas as
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designações conhecidas remetem a um mesmo objetivo: o BI tem como foco auxiliar
a tomada de decisões.

Birman (2003) defende que BI é uma solução de tecnologia que atende a algumas
necessidades vitais das organizações. Representa a mescla de alguns conceitos já
conhecidos, em conjunto com uma evolução tecnológica capaz de digerir
rapidamente grande massa de dados, apresentando os seus resultados através de
gráficos, relatórios instantâneos, simulações flexíveis, informações estratégicas.
“O conceito de BI – Business Intelligence, de forma mais ampla, pode ser
entendido como a utilização de variadas formas de informação para se definir
estratégias de competitividade nos negócios da empresa“ (BARBIERI, 2001,
p. 34).

Barbieri (2001) afirma que Dresner (2001), o criador do termo BI, acredita que este
recurso ainda não ajudou as empresas em todo o seu potencial e afirma que,
geralmente, as soluções de inteligência são responsáveis por prover informações
relevantes para a condução dos negócios, indicando as tendências do mercado.

Enquanto na percepção de Leme (2004), um ambiente de BI deve possuir cinco
características principais:

- extração e integração de dados de múltiplos bancos de dados;
- uso da experiência para a democratização do capital intelectual;
- as informações contextualizadas devem ser analisadas em um nível de totalização
e agrupamento maior;
- ajuda na identificação de relações de causa e efeito;
- facilidade no desenho de cenários, na criação de simulações e no estudo de
tendências.

Analogamente, Turban et al.(2009) citam que o principal benefício do BI para a
empresa vem de sua disponibilidade para fornecer informações precisas, quando
necessário. Estas informações são para todo o tipo de decisão, para o planejamento
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estratégico e mesmo para a sobrevivência da empresa, a partir da geração de
resultados no formato de relatórios, previsões, alertas e apresentações gráficas.

3.2 Arquitetura de BI

Para melhor visualizar todos os elementos que compõem a arquitetura do BI, e
como esta estrutura viabiliza o fornecimento de informações para apoio a todo o
processo decisório fomentado por este recurso, a Figura 4 ilustra, objetivamente,
este cenário.

De maneira que, para que se atingir o propósito do BI, este processo é dividido em
três fases: coleta, consolidação e, por fim, análise e distribuição.

O primeiro estágio, de coleta, é composto pelos processos de Extração,
Transformação e Carga (ETL), enquanto no segundo, o de consolidação, todos os
dados e informações extraídos pelo ETL são inseridos no DW e nos DM
departamentais. Na última etapa, a de análise e distribuição, são geradas as
informações que contribuirão para o processo de decisão.

Fonte
Provedoras de
Dados
Sistemas
Departamentais/
Legados
Sistemas
Transacionais
(OLPT)
Dados
Diversos
Externos

Área de data
staging - ETL
(Coleta)

Data Warehouse
(Consolidação)

ODS - Operarational
Data Store
(Armazenamento de
dados operacionais)

Data Warehouse
Corporativo
•Assunto 1
•Assunto ...

Transformação:
•Limpeza
•Combinação
•Classificação
•Acerto

Figura 4 - Arquitetura típica de BI.
Fonte: o autor

Interface com o
usuário
(Análise e
Distribuição)

Data Mining

OLAP
Dashboard

Data Mart 1
Data Mart ...

Relatórios
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Os conceitos descritos a seguir sobre Extraction, Transforming and and Loading
(ETL), Data Warehouse (DW), Data Mart (DM), OnLine Analytical Processing
(OLAP) e Data Mining definem como deve funcionar a arquitetura de um sistema BI.

3.3 Extraction, Transforming and Loading (ETL)

O mecanismo de Extraction, Transforming and Loading, ou Extração, Transformação
e Carga (ETL) indica que as informações devem ser extraídas das bases
transacionais, transformadas para se adequar ao modelo multidimensional definido,
e carregadas no DW. Todo este processo acontece na área de estágio (staging
area) dos dados.

Seu funcionamento consiste em um processo de extração, que será usado para
fazer a leitura de um ou mais bancos de dados. Em seguida, a transformação,
procedimento que tratará da conversão dos dados extraídos e tratamento destes,
para que sejam carregados em um DW. Finalmente, o processo de carga,
responsável por alimentar os dados no DW. De tal forma que essas três funções
básicas são, geralmente, integradas com o uso de uma ferramenta para extração de
dados de um ou mais bancos, tendo por objetivo final a criação do DW (TURBAN et
al., 2009).

Durante o processo de ETL, os dados passam por diversos tipos de transformações,
entre eles: limpeza ou eliminação de dados inválidos, adequação para formatos
padronizados, classificação, derivação e sumarização das informações. Esta fase
requer um cuidado especial, pois a origem dos dados é diversificada e, por isso,
podem herdar erros de suas fontes.

3.4 Data warehouse (DW)

O processo de desenvolvimento e gerenciamento de repositórios de dados, a partir
de várias fontes, com o propósito de obter-se uma visão detalhada e singular de
parte ou o todo de um negócio, é conhecido como data warehousing.
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“O DW é definido como um banco de dados, destinado a sistemas de apoio à
tomada de decisão e cujos dados foram armazenados em estruturas lógicas
dimensionais, possibilitando o seu processamento analítico por ferramentas
especiais (OLAP e Mining)” (BARBIER, 2001, p.49).

Já Machado (2004, p. 20), afirma que um DW é um armazém de dados que é
utilizado para armazenar a história de uma empresa e mantê-lo disponível e
acessível para consultas posteriores.

A partir dessas definições, pode-se afirmar que o principal objetivo do DW é fornecer
informações que auxiliem as empresas nas suas tomadas de decisões.

A concretização do Data Warehousing é, de acordo com Gardener(1998),
considerada um dos primeiros passos para tornar factível a análise de grande
quantidade de dados no apoio ao processo decisório.

E sob essa perspectiva, destaca-se que, segundo Ponniah (2001), o Data
Warehousing não é um software ou produto de hardware que se adquire para
fornecer informações estratégicas, mas, sim, um ambiente computacional onde os
usuários são colocados diretamente em contato com os dados que necessitam para
tornar as melhores decisões.

O data warehouse (DW) é o resultado de um projeto de data warehousing, cujo
objetivo é gerar um repositório que contenha dados limpos, agregados e
consolidados, podendo este ser analisado por ferramentas do tipo OLAP e data
mining.

Neste sentido, Singh (2001, p. 16) esclarece que o DW integra dados de várias
fontes de informações incompatíveis em um repositório de dados único e
consolidado. Permitindo, assim, que sejam retiradas as informações que se
transformarão em conhecimento, após uma análise precisa e consistente dos
administradores da empresa.
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A implantação da tecnologia de DW em uma organização é justificada pela
existência de alguns fatores na empresa, enumerados por Machado (2004, p.26),
tais como:
 a existência e utilização de várias plataformas de hardware e de software;
 as constantes alterações nos sistemas transacionais corporativos;
 as dificuldades acentuadas na recuperação de dados históricos em períodos
superiores ao ano atual em que estão sendo operadas as informações;
 a existência de programas de fornecedores diferentes;
 a falta de padronização e integração dos dados existentes dos diversos
programas utilizados pelas empresas;
 a falta de documentação e segurança no armazenamento dos dados;
 a dificuldade de reunir informações dos diversos sistemas existentes nas
empresas.

Consequentemente, os objetivos do data warehouse, de acordo com Kimball (2002),
são:
 prover acesso aos dados da organização;
 prover acesso a qualquer nível de informação necessário para que a organização
possa crescer;
 prover dados consistentes ao DW;
 permitir a separação e combinação dos dados de várias maneiras;
 tornar uma ferramenta para tratamento dos dados;
 ajudar na reengenharia de negócios através da qualidade dos dados
armazenados no DW.
Assim, a partir de dados “limpos, agregados e disponíveis” dentro de um DW é que
se realizam as análises e extrações de informações do processo que os gerou.

Desta forma, pode-se afirmar que o DW é um meio de prover, no tempo apropriado,
informações completas e corretas, em um formato compreensível, contribuindo para

28

a eficácia na tomada de decisão, em todos os níveis: estratégico, tático e
operacional (CORREA et al., 2007).

3.4.1 Características Principais de um DW
Como descrito por Inmon (1997, p. 33), “um DW é um conjunto de dados baseado
em assuntos, integrado, não-volátil, variável em relação ao tempo e de apoio à
tomadas de decisões gerenciais”, cujas características serão expressas a seguir.

a) Orientação por assunto

O DW é orientado aos principais assuntos, temas ou áreas de negócio, pois
possuem apenas dados relevantes para a tomada de decisão de um determinado
assunto de uma empresa.

A figura 5 exemplifica a diferença entre uma base operacional e um data warehouse
em relação à orientação por assunto.

Figura 5 - Orientação por assunto.
Fonte: http://www.batebyte.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=250; acessado em
20/09/2015.
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b) Integração

A integração refere-se à forma como os dados são convertidos, padronizados em
um único formato e armazenados em sua base.

À medida que os dados são derivados do ambiente operacional, passam por um
processo de integração, em que é preciso usar regras de conversão, ordenação e
agregação, unificar entidades semelhantes, padronizar tamanhos, termos, valores,
etc. (BOHN,1997).

A figura 6 demonstra a diferença entre uma base operacional e um data warehouse
em relação à integração.

Figura 6 - Como um dado se integra para um DW.
Fonte: http://www.batebyte.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=250; acessado em
20/09/2015.

c) Não Volátil
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Neste aspecto, são permitidos apenas dois tipos de ações a serem executadas no
DW, o de inserção de informações e o de consultas. As operações de atualização e
de retirada dos dados não podem ocorrer, a fim de evitar inconsistências nos dados
do DW, que desta forma, armazenará um histórico imutável do ambiente
organizacional.

O dado em um DW retrata um momento específico no tempo. O tratamento de
séries temporais adiciona complexidade ao ambiente de DW, pois a evolução da
descrição do dado (metadado) torna difícil a agregação ao longo do tempo. Uma vez
definida a unidade de tempo com que se quer armazenar dados em um DW
(periodicidade), o mesmo passa a receber cópias em intervalos regulares
identificando-os no tempo e disponibilizando-os para consulta (KLEIN, 1999).

A figura 7 ilustra a diferença entre uma base operacional e um data warehouse em
relação às ações que podem ser realizadas5.

Figura 7 - Característica não volátil.
Fonte: http://www.batebyte.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=250; acessado em
20/09/2015.

d) Variação no tempo

Todas as informações armazenadas em um DW devem estar vinculadas a uma
data. Em um ambiente de DW, os dados não devem ser atualizados, em virtude da
5

Snapshot é uma expressão em inglês que significa "foto instantânea" ou "registro instantâneo" e

possui

diversos

significados

dentro

do

mundo

o armazenamento da condição de um banco de dados.

contemporâneo

da

informática,

como
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necessidade de comparação ao longo do tempo. Os dados são atribuídos como
retrato de sua base original, onde cada ocorrência é considerada um novo registro,
uma vez que a informação histórica não é perdida.

A figura 8 demonstra a diferença entre uma base operacional e um data warehouse
em relação a variação no tempo.

Figura 8 - Característica variação no tempo.
Fonte: http://www.batebyte.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=250; acessado em
20/09/2015.

3.4.2 Abordagens de desenvolvimento de DW

Os primeiros projetos de DW caminharam por trilhas metodológicas inspiradas,
basicamente, em duas fontes: Inmon(1999) e Kimball(1998). Esses dois autores se
constituíram, em meados dos anos 1990, nas referências mais fortes em termos de
projeto e construção de armazéns de dados, mas possuíam definições ligeiramente
diferentes (BARBIERI, 2001).

De acordo com Barbieri (2001), Inmon(1999) é considerado o precursor do conceito
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de DW e é um dos nomes mais respeitados nas abordagens top-down6, que pregam
a construção completa desses armazéns de informação. Por outro lado,
Kimball(1998) é consultor independente de DW dos Estados Unidos e considerado o
precursor do conceito esquema estrela, com forte influência nas abordagens bottomup7.

A diferença da abordagem, de ambos os especialistas, está na definição de DW e
DM. Para Inmon (1998), um data warehouse e um data mart têm estruturas
essencialmente diferentes, pois um DM deriva de um DW. Opostamente, Kimball
(1997) afirma que o DW é constituído pela união de todos os seus DM.

A figura 9 mostra a abordagem botton-up defendida por Inmon(1999) e a figura 10
se refere a abordagem top-down defendida por Kimball(1998).

Figura 9 - Arquitetura Botton-up.
Fonte: Adaptado de KIMBALL, R. (1998). Data Warehouse Toolkit. 2ª. Edição. São Paulo: Makron
Books.
6

TOP-DOWN: é quando se cria um DW e depois parte para a segmentação, ou seja, divide o DW em

DM menores.
7

BOTTON-UP: criam-se bancos de dados, DM, departamentalizados. A união de todos resulta em

um DW completo.
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Figura 10 - Arquitetura Top-down.
Fonte: Adaptado de KIMBALL, R. (1998). Data Warehouse Toolkit. 2ª. Edição. São Paulo: Makron
Books.

3.5 Metadados

Os metadados são dados sobre os dados. Eles mantêm informações sobre o
conteúdo armazenado no data warehouse. Na comunidade de usuários não há um
alto grau de especialização, assim, o usuário para empregar eficientemente o data
warehouse, utiliza os metadados para efetuar seu processamento analítico (INMON,
1997).

3.6 Granularidade

A granularidade do DW determina qual nível de detalhes dos dados estarão
disponíveis para a análise do usuário, que é determinado pelos requisitos de
negócios. Em um mesmo ambiente de DW pode existir diferentes níveis de
granularidade, uma vez que as visões dimensionais podem se apresentar como
dados já sumarizados.
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Inmon (1997, p. 45) ressalta que a granularidade é o aspecto mais importante do
DW, pois esta característica diz respeito ao nível de detalhamento das informações
das quais irá dispor. Em sua visão, quanto mais detalhes existirem no banco, mais
baixo será o nível de granularidade, e quanto menos detalhes, mais alto será o nível
de granularidade (INMON,1997, p. 45).

A escala de granularidade do data warehouse não é definida a partir de uma regra
exata ou fixa. A definição da granularidade é específica para cada projeto e é
determinada a partir do grau de detalhamento que se deseja obter na consulta aos
dados. Como em um sistema de vendas, por exemplo, pode-se agrupar o total das
vendas por dia, semana, mês, bimestre, trimestre, semestre e ano. Em
determinadas situações, pode ser desejável implementar um nível dual de
granularidade (INMON,1997).

Nesse sentido, os fatores que definem a escolha da granularidade, de acordo com
Barbieri (2001, p.164), estão relacionados diretamente à necessidade da informação
naquele detalhe, com o volume de dados a ser mantido e com o processamento
necessário para produzi-lo.

3.7 Modelagem Dimensional

Trata-se da modelagem utilizada para a construção do banco de dados de um DW
ou DM. Um modelo de dados dimensional é simples, o que facilita aos usuários
deste banco de dados identificarem onde estão localizadas as informações.

Para a modelagem dimensional de dados do DW é utilizada, tipicamente, uma
organização ao redor de um tema central, denominada como fato (KIMBALL, 1998).

A matriz dimensional é composta, basicamente, por dois tipos de tabelas: as de fato
e as de dimensão. A tabela de fato é um grande inventário central, composto
basicamente pelas ocorrências do negócio, por exemplo: de vendas e produção. Já
a tabela de dimensão armazena basicamente as descrições do negócio, como
dados sobre o produto (marca, categoria), tempo (dia, mês, ano) e cliente (nome,
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endereço). Esta última, é composta por uma única chave primária, que por sua vez
formará a chave composta da tabela de fato.

A figura 11, retrata um exemplo composto pela tabela fato, além de suas ligações
com as tabelas de dimensões e suas medidas, bem como o quadro 1 apresenta um
comparativo entre ambos os modelos.

Figura 11 - Exemplo de modelo dimensional clássico.
Fonte: BARBIERI, C. Business Intellligence: modelagem e tecnologia. Rio de Janeiro: Axcel Books do
Brasil, 2001.

O quadro 1 expõe um comparativo entre os dois tipos de tabelas8: fato e dimensão.

Tabela de Fatos

Tabela de Dimensão

Grande volume de dados

Volume comparativamente menor

Chave composta

Chave simples

Referência cada tabela de dimensão

Descrevem os fatos

Histórica

Atributos usados como filtros nas
consultas

Agiliza consultas, pois os fatos (variáveis

Desnormalizada (redundâncias)

são usualmente numéricos e tipicamente

8

Um banco de dados é formado por um conjunto de tabelas, logo o termo tabela é utilizado para
representar uma entidade.
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aditivos
Quadro 1 - Comparativo entre as tabelas de fatos e dimensão
Fonte: KIMBALL, Ralph; ROSS, Margy. The Data warehouseToolkit: Guia completo para modelagem
dimensional. Tradução Ana Beatriz Tavares, Daniela Lacerda. 2 ed. Rio de Janeiro: Campus, 2002.
494 p. Tradução de: The Data warehouseToolkit.

3.7.1 Tabelas Fato

De acordo com Barbieri (2001, p.161), as tabelas fato servem para armazenar,
normalmente, medidas numéricas associadas a eventos de negócio. Uma tabela fato
contém vários fatos, correspondentes a cada uma de suas linhas.

Elas representam os relacionamentos muitos-para-muitos (m : n) entre as tabelas de
dimensões, tendo como chave primária uma composição de todas as chaves
estrangeiras, das respectivas tabelas de dimensão (KIMBALL, 1997).

Para a representação de um fato são utilizados atributos numéricos, designados
medidas. Uma medida é determinada pela combinação das dimensões que
participam de um fato e, por meio disso, é possível analisar o desempenho de um
indicador de negócios. Portanto, desenvolver um DW é uma questão de unir as
necessidades dos seus usuários com a realidade dos dados disponíveis (KIMBALL,
2002).

As tabelas fato originam-se das entidades encontradas no modelo relacional que
representam ações, eventos, acontecimentos, enfim, fatos que se pretende registrar,
daí a origem do seu nome (BARBIERI, 2001). A seguir, a figura 12 demonstra a
configuração elementar deste arquétipo.
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Figura 12 - Composição básica de uma tabela fato.
Fonte: BARBIERI, C. Business Intellligence: modelagem e tecnologia. Rio de Janeiro: Axcel Books do
Brasil, 2001.

3.7.2 Tabelas Dimensões

Já em relação às tabelas dimensão, Barbieri (2001, p.161) afirma que representam
entidades de negócios e constituem as estruturas de entrada, que servem para
armazenar informações como o tempo, geografia, produto, cliente, etc. As tabelas
dimensão têm uma relação 1:N com as tabelas fato e possuem número,
significativamente, menor de linhas que elas.

As tabelas dimensão devem ser compreendidas como um recurso que realiza a
filtragem de valores aplicados na manipulação dos fatos, por onde as consultas
entram no ambiente do DW/DM (BARBIERI, 2001).

3.7.3 Esquemas para modelagem dimensional

Existem três representações utilizadas para modelagem dimensional de dados
conforme Barbieri(2001):
a) esquema estrela (star schema);
b) esquema floco de neve (snowflake schema);
c) esquema constelação de fatos ou multiestrela (facts constellation schema).

3.7.3.1 Esquema estrela
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O esquema estrela, representado pela figura 13 (a), é uma forma de dispor as
tabelas do modelo relacional para o modelo dimensional, podendo ser implementado
em BD relacionais e principalmente, em BD dimensional (KIMBALL, 2002).

3.7.3.2 Esquema floco de neve

O esquema floco de neve, representado pela figura 13 (b), é uma variação do
esquema estrela e consiste na decomposição de uma ou mais dimensões que
devem ser normalizadas. Esse tipo de esquema é utilizado quando se tem
dimensões de grandes tamanhos, logo, sua principal desvantagem é a
complexidade nas consultas sobre o número de tabelas relacionadas.

3.7.3.3 Esquema constelação de fatos ou multiestrela

O esquema constelação de fatos, representado pela figura 13 (c), é constituído de
duas ou mais tabelas fatos que compartilham uma ou mais dimensões. Este tipo de
esquema pode ser visto com uma coleção de esquema de estrelas, por isso é
chamado também de multiestrela.

A figura 13 ilustra o conceitos de esquema estrela, floco de neve e multiestrela,
sendo este último uma forma de integração de esquemas estrelas através de
dimensões compatíveis.
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Figura 13 - Esquemas utilizados no modelo dimensional.
Fonte: BARBIERI, C. Business Intellligence: modelagem e tecnologia. Rio de Janeiro: Axcel Books do
Brasil, 2001.

3.8 Data Mart (DM)

Em virtude da possível complexidade, o DW não precisa ser, necessariamente,
construído de uma vez, podendo, em vez disso, abordar processos de negócios e
ser concebido aos gradualmente.

Conceitua-se data mart (DM), como um subconjunto lógico e físico da área de
apresentação do data warehouse. Logo, o DM atende às necessidades de unidades
específicas de negócio, ao invés de atender às da corporação inteira.
“Um Data Mart é um Data warehouse de menor capacidade e complexidade
usado para atender a uma unidade específica de negócios. Portanto, são
tipicamente mais fáceis de construir e manter.” (KIMBALL, et al, 2002 p.36)

De acordo com Penna (2003), os data marts podem ser entendidos como extensões
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do DW. O aprendizado que é obtido na conclusão do projeto de cada data mart traz
contribuições para revisões periódicas nos objetivos do projeto do data warehouse
corporativo, servindo de apoio para a própria revisão dos objetivos da organização e
seu plano estratégico e tático.

Uma vez que, ao se fazer um mapeamento da relevância dos indicadores
disponibilizados, na realidade, se questiona se a informação ainda é útil e, por que
não, relevante, em vista de muitos sistemas serem construídos para áreas de
negócios que acabam ou são redefinidas pouco depois e, com isso, o sistema pode
já nascer inútil.
“Data Mart representa um depósito de dados relacionados a um setor
específico da empresa, criados para auxiliar no processo decisório dessa
empresa. Portanto, pode-se afirmar que se trata de um subconjunto de um
DW, com as mesmas características deste.” (BARBIERI, 2001, p.50)

4.8 OnLine Analytical Processing (OLAP) e Data Mining
O DW, na definição de Barbieri (2001, p.49), é “um banco de dados, destinado a
sistemas de apoio à tomada de decisão e cujos dados foram armazenados em
estruturas lógicas dimensionais, possibilitando o seu processamento analítico por
ferramentas especiais (OLAP e Mining)”. A partir desta interpretação, pode-se
afirmar que o DW é a fonte para a exploração dos dados, enquanto o OLAP e o data
mining são as técnicas utilizadas para explorar e investigar os dados.
Enquanto as técnicas de OLAP objetivam trabalhar os dados existentes,
buscando consolidações em vários níveis, trabalhando fatos em dimensões
variadas, a técnica de Data Mining busca algo mais que a interpretação de dados
existentes. Visa fundamentalmente realizar inferências, tentando como que
“adivinhar” possíveis fatos e correlações não explicitadas nas montanhas de
dados de uma Data warehouse / Data Marts (BARBIERI, 2001. Pag. 424).

Segundo Kimball (1998), OLAP é um termo elaborado, especificamente, para a
descrição de uma tecnologia utilizada no apoio à tomada de decisões na forma
dimensional por uma organização. Acrescenta, ainda, que essas ferramentas são
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criadas com o objetivo de extração de dados de diversas fontes externas, o que
permite várias visões e a geração de várias perspectivas sobre o negócio da
organização, tendo vários níveis de detalhe.

Nas aplicações OLAP, existem operações consideradas básicas na execução das
consultas, são elas: drill down, roll up, drill across, drill throught, slice and dice e
pivot. A quadro 2 faz uma breve explanação sobre cada uma dessas operações de
acordo com Barbieri (2001).

Operação

Descrição

Drill-Down

O conceito de drill-down está diretamente relacionado com o
fato de sairmos de um nível mais alto da hierarquia e
buscarmos informações mais detalhadas, ou seja, em níveis
menores.

Roll-Up ou Drill-Up

Inversa ao conceito de drill down, diminui o nível de detalhe,
ou seja, em níveis maiores.

Drill-Across

O conceito de drill-across está relacionado com a ideia da
capacidade de “pular“ de um esquema para outro, desde que
ambos tenham algumas dimensões em conformidade, ou
seja, as mesmas dimensões estão compartilhadas.

Drill-Throught

O conceito de drill-throught está relacionado com a ideia de
se desejar uma informação em nível de detalhe menor do
que aquele colocado na tabela fato e permitido pela sua
granularidade.

Slice and Dice

É a realização de filtros, diminuindo o escopo de análise e
permitindo uma análise mais focada. Slice é a operação que
corta o cubo, mas mantém a mesma perspectiva de
visualização dos dados. Dice é a mudança de perspectiva da
visão.

Pivot

É o ângulo pelo qual os dados são vistos ou trocados.

Quadro 2 - Operações OLAP
Fonte: BARBIERI, C. Business Intellligence: modelagem e tecnologia. Rio de Janeiro: Axcel Books do
Brasil, 2001.
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A Figura 14 exemplifica os conceitos listados no quadro 2.

Figura 14 - Representação dos principais comandos OLAP.
Fonte: Fonte: BARBIERI, C. Business Intellligence: modelagem e tecnologia. Rio de Janeiro: Axcel
Books do Brasil, 2001.

No que diz respeito ao data mining (mineração de dados), Turban (2009) a
considera como ferramentas que podem analisar, a partir de uma massa de dados,
pontos em comum à procura de padrões existentes. Esta é uma técnica recente e
faz uso de várias outras ciências em seu escopo, como, por exemplo, estatística,
inteligência artificial, recuperação de informação e reconhecimento de padrões.
Através da mineração de dados, é possível sugerir tendências e agregar valor às
decisões na empresa (TURBAN et al., 2009).

Sobre este método, Barbieri (2001, p.131) indica que os conceitos de garimpagem
ou mineração de dados estão relacionados com a tendência de buscar correlações
escondidas em altos volumes de dados, nem sempre evidentes, principalmente no
tratamento cotidiano dos sistemas de informações.

Acerca das duas técnicas, Kimball (1997) elucida que enquanto o OLAP é dedutivo e
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guiado por especialistas, o data mining é indutivo e guiado pelos próprios dados.
Como o DW é capaz de fornecer dados para as duas tecnologias, isso o torna a
principal fonte para o OLAM, um termo concernente à junção de OLAP e data
mining.

Destaca-se que nesta seção buscou-se apresentar uma abordagem teórica sobre
Business Intelligence (BI), sua arquitetura e elementos: Extraction, Transforming and
and Loading (ETL),

DW, principais características de um DW, granularidade,

modelagem dimensional, Data Mart (DM), OnLine Analytical Processing (OLAP) e
Data Mining.

A seção 4 apresenta a metodologia para projetos de aplicações de DW proposta por
Barbieri (2001), nela está contemplada a definição da área de negócio, definição da
arquitetura da solução, ciclo de release e ciclo de iteração.

4 METODOLOGIA PARA PROJETOS DE APLICAÇÕES DE DATA WAREHOUSE

Esta seção tem como objetivo apresentar os critérios básicos da metodologia
proposta por Barbieri (2001) e suas etapas: a definição da área de negócio,
definição da arquitetura da solução, ciclo de release e ciclo de iteração.

Um projeto de DW se inicia como outros projetos de bases de dados do ambiente
transacional, porém com uma motivação diferente na sua essência. Enquanto o
primeiro busca uma solução que objetiva facilitar a condição operacional da
empresa, o outro visa à produção de informações necessárias para processos de
tomadas de decisão (BARBIERI, 2001).

O método de construção de um DW, de acordo com Barbieri (2001), é um processo
que combina as necessidades de informações de uma comunidade de usuários com
os dados que estão disponíveis. O principal ponto para o sucesso de um projeto de
DW é a escolha correta da estratégia a ser adotada, a qual deve ser adequada às
características e às necessidades específicas do ambiente no qual o DW será
implementado.
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Os pontos que devem ser considerados em projeto dessa natureza conforme
Barbieri (2001) são:

a) Definição da área de negócio

Uma área de negócio é devidamente escolhida com base nas prioridades
emergentes da empresa, principalmente relacionadas às necessidades de
informações para tomadas de decisão.

Escolhida a área de negócio, parte-se para definir aqueles que serão os processos
alvo do projeto de BI: varejo, entrega, controle de pedidos, estatísticas, assinaturas,
etc.

Os processos que compõem o modelo de negócio de certo segmento deverão ser
analisados por uma abordagem que permita o seu pleno entendimento, com o
detalhamento de entidades de dados de alto nível, relacionamentos, atributos
principais, interações.

b) Definição da arquitetura da solução

Em paralelo à definição da área de negócio, uma arquitetura da solução vai definir a
forma pela qual as estruturas fundamentais de dados e de seus tratamentos serão
montadas.

A figura 15 mostra a arquitetura centrada em um DW integrado, também chamada
de data warehouse corporativo, formada por um modelo caracteristicamente
relacional, em que tabelas, relacionamentos, atributos e regras são definidos. Essa
arquitetura tem como vantagem o estabelecimento de um ponto central de gerência
sobre os dados.
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Figura 15 - Arquitetura de DW centralizado.
Fonte: Fonte: BARBIERI, C. Business Intellligence: modelagem e tecnologia. Rio de Janeiro: Axcel
Books do Brasil, 2001.

A outra arquitetura passível de ser definida, os elementos são praticamente os
mesmos, com diferença do repositório central que no caso, é formado por data marts
integrados, ligados por dimensões como demonstrado na Figura 16.
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Figura 16 - Arquitetura de DM integrados.
Fonte: Fonte: BARBIERI, C. Business Intelligence: modelagem e tecnologia. Rio de Janeiro: Axcel
Books do Brasil, 2001.

Independente da arquitetura escolhida, o processo de implementação de um
DW/DM deve ser definido por uma forma iterativa. Na figura 17 estão representados
dois ciclos, o menor mostra um conjunto de atividades que será a base do
planejamento para o desenvolvimento mais detalhado no ciclo maior. A proposta
seria o ciclo menor definir o contexto que é chamado de ciclo de release, um nível
de produto que poderia ser um ou mais segmentos de negócios do DW. No ciclo
maior, têm-se as diversas iterações que poderão ser executadas para desenvolver
os respectivos produtos de um projeto de BI.
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Figura 17 - Ciclo de vida iterativo incremental para projetos de BI.
Fonte: Fonte: BARBIERI, C. Business Intelligence: modelagem e tecnologia. Rio de Janeiro: Axcel
Books do Brasil, 2001.

4.1 Ciclo de releases

O ciclo de releases se baseia no levantamento macro das necessidades e no
planejamento das iterações que comporão o desenvolvimento daquela solução
(release) (BARBIERI, 2001).

As atividades do ciclo de release conforme Barbieri (2001) são:

a) Levantar áreas, usuários e dificuldades de informação

Levantar as áreas targets dos projetos, definindo os seus objetivos de negócios,
seus usuários e patrocinadores fortes, e diagnosticar as dificuldades das
informação encontradas.

b) Realizar análise de dados e processos envolvidos

48

Buscar informações com a área definida. Os conhecimentos dos processos e dos
dados associados são fundamentais para criar uma forte base para o projeto de
BI. Os processos deverão ser analisados de forma macro, porém com
abrangência necessária para permitir uma visão de como os dados focos do
projeto são criados, custodiados (armazenados) e consumidos.

c) Realizar análise de qualidade de dados

Realizar a análise de qualidade de dados existentes através de mecanismos de
levantamento ou pesquisa dos usuários da área com relação à percepção de
qualidade ou através de um projeto específico de data profiling (análise
quantitativa de qualidade de dados).

d) Avaliar infraestrutura, opções de tecnologia e riscos

Avaliar a infraestrutura disponível na empresa, as opções de tecnologia e realizar
uma análise inicial de riscos. A disponibilidade de dados com qualidade, aliada a
capacidade tecnológica da empresa, é um dos fatores de risco a serem
considerados nessa fase.

e) Definir requisitos de informação

Definir requisitos de informação, em nível macro, mapeando os principais
problemas de informações, tomadas de decisão, necessidades de informações
no tempo correto.

f) Definir plano do projeto (release e iterações)

Definir plano do projeto do release com a identificação inicial das suas iterações
e seus respectivos produtos previstos. O plano de projeto do release deverá
contemplar os principais ingredientes de qualquer plano de plano de projeto
como escopo, tamanho, prazo, custo, comunicação, recursos humanos e
conhecimentos, recursos materiais, riscos, acompanhamento.
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4.2 Ciclo das iterações

O modelo das iterações deverá ser visto como uma parte do projeto em que cada
ciclo desenvolverá uma parte relevante e incremental da solução de BI (BARBIERI,
2001).

As principais fases do ciclo das iterações de acordo com Barbieri (2001) são:

a) Definir o objetivo da iteração

Nesta etapa, busca-se dar certo grau de detalhamento à solução que será
desenvolvida e cuja visão mais geral foi formatada no ciclo dos releases.

b) Planejar a iteração

O detalhamento do escopo, com uma revisão do plano de projeto definido no
ciclo de release, agora com foco no desenvolvimento da primeira iteração.

c) Detalhar os requisitos de informação

Com os requisitos definidos em nível macro na fase de release, parte-se para
especificá-los com maior nível de detalhes.

d) Projetar a aplicação de BI e ETL

A aplicação de BI passa pela definição da modelagem relacional ou dimensional
da solução, no primeiro caso, com o detalhamento das tabelas, de seus atributos
e relacionamentos ou, no segundo caso, das tabelas fato e dimensão, definições
de métricas, agregados, hierarquias. A solução de ETL deverá ser projetada,
considerando-se a camada de staging e os movimentos e processos de extração,
transformação e carga.

e) Projetar a aplicação de front-end
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Nesta etapa serão projetadas as aplicações diversas que comporão a solução de
BI, poderá envolver o desenvolvimento de aplicações OLAP, aplicações de
mining ou qualquer outra forma de extração de dados.

f) Implementar a aplicação de front-end

Nesta fase acontece o desenvolvimento da solução, com a produção dos
aplicativos. No caso de soluções de BI, não existe grande intensidade de tarefas
de codificação, e sim de definição, ajuste de ferramentas e execução de scripits.

g) Implementar os dados (BI) e ETL

Nesta fase, implementa-se as soluções definidas tanto para a camada de frontend quanto para de back-end.

h) Testar a solução completa

Aqui deverão ser aplicados os planos de testes. A solução back-end é testada
mais do ponto de vista de fluxo operacional, pois normalmente envolve
ferramentas prontas que coletam, transformam e carregam dados.

i) Treinar os usuários na aplicação de BI

Esta parte da transição do sistema serve como aculturamento aos novos
conceitos de BI implementados e atinge normalmente pessoas mais exigentes,
formada por gerências em diversos níveis.

j) Implantar a solução de BI

A implantação da solução de BI é posta em produção e deverá ser
acompanhada. Um dos fatores críticos de sucesso em uma implantação de
solução de BI é o acompanhamento estrito de sua utilização
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k) Avaliar os resultados

Esta última etapa pode ser entendida como a avaliação do processo aplicado no
desenvolvimento daquela solução, criando as lições aprendidas a serem
observadas nos ciclos subsequentes de desenvolvimento.

De acordo com Barbieri (2001, p.253), esta parte é fundamental no projeto do
sistema, pois define uma arquitetura baseada em DW corporativo ou em data marts
integrados. Define e analisa as diversas fontes de dado sob a perspectiva de sua
aderência aos propósitos do negócio, além da qualidade de seus dados.

Destaca-se que nesta seção buscou-se apresentar uma abordagem teórica sobre a
metodologia para projetos de aplicações de DW proposta por Barbieri (2001), nela
está contemplada a definição da área de negócio, definição da arquitetura da
solução, ciclo de release e ciclo de iteração.

A seção 5 apresenta a proposta de um DW para a tomada de decisões no combate
à epidemia da dengue no Estado de Minas Gerais com base na metodologia
apresentada no seção 4.

5 PROPOSTA DE UM DW PARA TOMADA DE DECISÕES NO COMBATE À
EMPIDEMIA DA DENGUE

Nesta seção apresenta-se a proposta de DW que pode auxiliar o governo do estado
de Minas Gerais no combate à epidemia da dengue. Não está previsto o
desenvolvimento do software, logo algumas fases descritas na seção 4 não serão
apresentadas nesta proposta.9

5.1 Definição da área de negócio

O objetivo do DW é armazenar informações dos casos suspeitos e dos confirmados
oriundos dos laboratórios e hospitais públicos e privados do estado de Minas Gerais.
9

Não está contemplado nesta proposta o desenvolvimento, dimensionamento de hardware e
implantação da solução.
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Não é necessário a identificação do paciente, pois as informações relevantes para
este projeto são o logradouro e dados do exame.

Com estas informações obtidas, a estatística, fica definida como o processo alvo
deste projeto de BI, pois o objetivo é fornecer dados quantitativos em relação aos
diagnosticados mapeados por região.
Nesta projeto10 os atributos que são necessários para auxílio na tomada de decisão
são:

Para os casos suspeitos:
 data da solicitação do exame;
 exame solicitado;
 nome da fonte;
 tipo da fonte (hospital ou laboratório);
 CEP do paciente;
 rua do paciente;
 bairro do paciente;
 cidade do paciente.

Para os casos confirmados:
 data do diagnóstico do exame;
 data da solicitação do exame;
 exame solicitado;
 tipo de dengue diagnosticada;
 nome da fonte;
 tipo da fonte (hospital ou laboratório);
 CEP do paciente;
 rua do paciente;
 bairro do paciente;
 cidade do paciente.

10

Utilizar-se-á o termo projeto para a proposta de DW que se desenvolve nesta seção.
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Para os casos suspeitos, os dados deverão ser enviados no momento da solicitação
do exame, já para os casos confirmados, os dados deverão ser enviados após a
liberação do resultado pelo laboratório ou hospital.

5.2 Arquitetura macro do DW

A arquitetura escolhida para este projeto é a botton-up definida por Kimball (2002). O
propósito desta abordagem é a construção de um data warehouse incremental, a
partir do desenvolvimento de data marts independentes. Neste projeto o foco é
começar a constituir o DW com o DM da dengue.

A justificativa pela escolha da abordagem bottom-up é devido ao fato do projeto ter
potencial para crescer visando englobar outras enfermidades.

A figura 18 demonstra como será a arquitetura deste projeto; na primeira etapa os
dados deverão ser enviados pelas fontes provedoras para o web service
disponibilizado na internet.

De acordo com Gomes (2010), devido à evolução das redes de computadores
surgiram as aplicações distribuídas. Inicialmente todo o processamento era realizado
em apenas um servidor. Com a necessidade de processamento distribuído entre
diversos servidores surgiram os web services com a missão de integrar sistemas
heterogêneos.

Na segunda etapa é onde os dados serão recebidos e tratados, é fase do ETL. Na
terceira etapa acontece a consolidação dos dados no DM dengue e no DW
centralizado. Já a quarta etapa se refere a interface com o usuário, local onde o
usuário poderá analisar as informações obtidas e tomar a decisão que for
necessária. Os dados nesta fase poderão ser obtidos por data mining, OLAP,
gráficos e relatórios.

54

Figura 18 - Arquitetura do projeto DW.
Fonte: o autor

5.3 Ciclo de releases

Conforme descrito no capítulo 5.1, o ciclo de releases se baseia no levantamento
macro das necessidades e no planejamento das iterações que comporão o
desenvolvimento deste projeto de DW.

a) Levantar áreas, usuários e dificuldades de informação

Usuários:
 SES-MG;
 laboratórios e Hospitais;
 usuários de consulta.
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A SES-MG é o patrocinador do projeto, a Secretaria é a maior interessada nas
informações que podem ser obtidas no DW, pois é a responsável pelas ações
que combatem a epidemia da dengue no estado de Minas Gerais.

Os laboratórios e os hospitais são as fontes dos dados, este é o ponto mais
crítico do projeto, pois essas empresas do segmento da saúde precisarão
implementar em seus sistemas legados uma rotina que acione o web service
disponibilizado para gerar a informação no DW.

A SES-MG poderá disponibilizar acesso de consulta para qualquer usuário que
ela achar necessário, este acesso será limitado ao que for determinado pela
Secretaria.

b) Realizar análise de dados e processos envolvidos

O processo de comunicação entre laboratórios e hospitais não é automatizado.
Hoje os laboratórios e hospitais enviam por um e-mail semanal os dados sobre
os exames realizados, posteriormente a SES-MG necessita realizar uma
consolidação para gerar e divulgar as informações.

c) Realizar análise de qualidade de dados

Em relação a qualidade pode-se afirmar que o envio dos dados é dependente da
tecnologia e-mail e de um usuário, que deve gerar as informações e enviá-las
para SES-MG.

No portal da Secretaria, os dados divulgados a cada semana não refletem o
número de novos casos no período de sete dias, mas englobam os resultados de
exames realizados ao longo de várias semanas. Isso se deve ao fato do
processo não ser automatizado.

d) Avaliar infraestrutura, opções de tecnologia e riscos
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Conforme descrito no item 5.2, este projeto contém um web service que receberá
os dados das fontes. Este é o principal fator de risco pois além de ser necessário
a implementação do acesso ao web service, para que esse acesso funcione os
laboratórios e hospitais deverão ter acesso a internet.

Já em relação aos fatores de risco referentes à infraestrutura da SES-MG, o mais
crítico é a disponibilidade dos servidores com o web service e com o data
warehouse, pois estes devem ter a disponibilidade de 24 horas por sete dias na
semana.

e) Definir requisitos de informação

A técnica utilizada para o levantamento dos requisitos foi a revisão de
documentação que é uma das técnicas mais comuns de obtenção de
informações sobre a situação atual e possibilita o uso de diversas fontes de
informação, tais como: manuais de procedimentos, documentação, manuais de
projeto, relatórios. Se necessário pode ser feito um processo de inventário da
documentação existente para servir como referência.

Foram analisados os documentos, cenário epidemiológico de transmissão de
dengue em Minas Gerais, situação epidemiológica da dengue em Belo Horizonte,
informe epidemiológico da dengue, dentre outros divulgados pelas SES-MG em
seu portal http://www.saude.mg.gov.br/dengue.

Definir requisitos de informação, em nível macro, mapeando os principais
problemas de informações, tomadas de decisão, necessidades de informações
no tempo correto.

Os requisitos estão separados em duas categorias: funcionais e não funcionais.
Os funcionais descrevem explicitamente as funcionalidades e serviços do
sistema, já os requisitos não funcionais definem propriedades e restrições do
sistema.
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Quadro 3: requisitos funcionais para elaboração da proposta.

Requisitos

Detalhes

O usuário poderá pesquisar todo ou O usuário poderá realizar filtros por
um subconjunto do banco de dados.

CEP, rua, bairro cidade, fonte, tipo de
fonte, exame, tipo de dengue, data do
exame, data do diagnóstico, mês e
ano.

O sistema deverá oferecer recursos O

sistema

deverá

exportar

as

para exportação dos dados para informações resultantes dos filtros
planilhas.
O

sistema

para Excel e para o Calc.
deverá

totalizar

a O

quantidade de ocorrência.

sistema

quantidade

deverá
de

totalizar

ocorrências

a
de

diagnóstico de acordo com o filtro
selecionado.
O

sistema

deverá

apresentar O sistema deverá ter uma opção para

gráficos.

gerar gráficos com os totais de
acordo com o filtro selecionado.

O sistema deverá apresentar mapas.

O sistema deverá ter uma opção para
gerar

mapas

sinalizados

pelas

ocorrências de acordo com o filtro
selecionado.
O sistema deverá oferecer recursos O sistema deverá oferecer recursos
para converter e exportar os gráficos.

para converter e exportar os gráficos
nos formatos JPG e PNG.

O sistema deverá oferecer recursos O sistema deverá oferecer recursos
para converter e exportar os mapas.

para converter e exportar os mapas
nos formatos JPG e PNG.

O sistema deverá permitir ao usuário O sistema deverá permitir ao usuário
configurar quais atributos devem ser configurar os atributos que ele deseja
visualizados.

visualizar dentre os possíveis: CEP,
rua, bairro cidade, fonte, tipo de fonte,
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exame, tipo de dengue, data do
exame, data do diagnóstico, mês e
ano.
O sistema deverá permitir ao usuário Exemplo: O sistema deverá permitir
expandir a consulta clicando em um ao usuário expandir a consulta que
registro.

ele realizou sem filtro clicando no
registro com o nome de uma cidade,
dessa

forma

o

sistema

deverá

totalizar somente por esta cidade.
O sistema deverá ter um método no O método deve suportar os atributos :
web service para inserir informações CEP, rua, bairro cidade, fonte, tipo de
no

DW

de

casos suspeitos da fonte, exame, tipo de dengue, data do

dengue.

exame, data do diagnóstico, mês e
ano.

O sistema deverá ter um método no O método deve suportar os atributos :
web service para inserir informações CEP, rua, bairro cidade, fonte, tipo de
no DW de casos confirmados da fonte, exame, tipo de dengue, data do
dengue.

exame, data do diagnóstico, mês e
ano.

O sistema deverá alertar ao usuário o Esse requisito é para alertar ao
tempo necessário para realizar a usuário que um consulta sem filtros
consulta antes de iniciar a busca no poderá
banco de dados.

levar

um

tempo

de

processamento considerável.

Quadro 3 - Requisitos funcionais.
Fonte : o autor

Quadro 4: requisitos não funcionais para elaboração da proposta.

Requisitos

Detalhes

o sistema deverá ser compatível com Poderá ser utilizado SQL Server,
qualquer banco de dados de qualquer Oracle, dentre outros.
fornecedor.
O sistema deverá ser desenvolvido A consulta aos dados estar disponível
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em uma linguagem compatível com a na internet.
internet.
O sistema deverá ser compatível com Internet explorer, Chrome, Firefox,
Safari.

todos os navegadores.

O sistema deverá ser compatível com Windows, Linux, Mac
todas os plataformas.
o

sistema

não

apresentará

aos Informações do paciente não existirão

usuários quaisquer dados de cunho no DW.
privativo.

O

sistema

deverá

ter

a

disponibilidade. 99% do tempo.

alta Em um mês de 30 dias, são 720
horas.

O

sistema

deverá

estar

disponível pelo ao menos em 712
horas.
O sistema terá ajuda on-line em Em todos os processos no sistema
todas as telas e para todas as deverá ter a opção de ajuda sobre o
funções.

mesmo.

O usuário administrador (SES-MG) A
pode

realizar

qualquer

tipo

configuração e filtros.

SES-MG

poderá

configurar

o

de sistema da melhor maneira para
utiliza-lo.

O usuário comum só terá disponível a A SES-MG determinará qual consulta
consulta

que

o

administrador estará disponível para o usuário

determinar.
Os

comum.

usuários

sistema

deverão

após

16

operar
horas

o Será necessário um treinamento para
de capacitar a SES-MG

treinamento.

Em caso de falha o sistema deverá Os
ser restabelecido em 2 horas.

responsáveis

pelo

sistema

deverão restabelecer o acesso ao
sistema em duas horas após a falha.

O

sistema

performance.

deverá

possuir

boa O sistema deverá ter um retorno das
informações em um tempo aceitável.

O sistema deverá ter uma interface O sistema deverá ser de fácil uso
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intuitiva.

com

boa

navegabilidade

e

usabilidade.
Os atributos do tipo data deverão ser No processo ETL a data deverá ser
gravados

no

banco

no

formato gravada no formato DD/MM/AAAA.

DD/MM/AAAA.
O atributo mês deverá ser gravado no No
formato

extenso

JANEIRO,
ABRIL,

em

ETL,

este

atributo

maiúsculo: deverá ser extraído do campo data do

FEVEREIRO,

MAIO,

processo

MARÇO, exame.

JUNHO,

JULHO,

AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO,
NOVEMBRO E DEZEMBRO.
O atributo ano deverá ser gravado no No
formato AAAA.

processo

ETL,

este

atributo

deverá ser extraído do campo data do
exame.

O atributo CEP deverá ser gravado No

processo

ETL,

este

atributo

no formato 99999999 sem caracteres deverá ser gravado sem quaisquer
especiais como . e -.

caracteres especiais.

O atributo rua deverá ser gravado em No
maiúsculo

sem

informações

número da residência.

do deverá

gravado

atributo
sem

a

processo

ETL,

este

atributo

processo

ETL,

este

atributo

deverá ser gravado em maiúsculo.

O atributo fonte deverá ser gravado No
em maiúsculo.

este

deverá ser gravado em maiúsculo.

O atributo cidade deverá ser gravado No
em maiúsculo.

ser

ETL,

identificação da residência.

O atributo bairro deverá ser gravado No
em maiúsculo.

processo

processo

ETL,

este

atributo

deverá ser gravado em maiúsculo.

O atributo fonte deverá ser gravado No

processo

ETL,

este

atributo

em com as opções LABORATÓRIO deverá ser gravado com as opções
OU HOSPITAL em maiúsculo.

LABORATÓRIO OU HOSPITAL em
maiúsculo.

O atributo tipo da dengue deverá ser No

processo

ETL,

este

atributo

gravado com as opções DEN-1, DEN- deverá ser gravado com as opções
2, DEN-3 e DEN-4 em maiúsculo.

DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4 em
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maiúsculo.
Os dados armazenados na Área de O processo de atualização do DW
Data Staging deverão ser enviados deverá ser diário, sendo executado
ao DW com a periodicidade diária.

no período noturno.

Quadro 4 - Requisitos não funcionais.
Fonte: o autor

5.4 Ciclo das iterações

a) Projetar a aplicação de BI e ETL

Processos ETL

- Extração

A extração será em tempo real, após a solicitação de um pedido de exame ou de
uma liberação de resultado, o sistema do laboratório ou do hospital deverá enviar
os dados via um método publicado em um web service que gravará os dados em
uma base temporária para receber os devidos tratamentos.

- Transformação

O atributo data do pedido do exame e data do diagnóstico deverão ser gravados
no banco no formato DD/MM/AAAA.

Os atributos mês do pedido do exame e mês do diagnóstico deverão ser gravado
no formato extenso em maiúsculo: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL,
MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E
DEZEMBRO extraídos respectivamente dos campos data do pedido do exame e
data do diagnostico.

O atributo ano pedido do exame e ano do diagnóstico deverão ser gravado no
formato AAAA extraídos respectivamente dos campos data do pedido do exame
e data do diagnostico.
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O atributo CEP deve ser gravado no formato 99999999 sem caracteres especiais

O atributo rua deverá ser gravado em maiúsculo sem informações do número da
residência.

O atributo bairro deverá ser gravado em maiúsculo.

O atributo cidade deverá ser gravado em maiúsculo.

O atributo fonte deverá ser gravado em maiúsculo.

O atributo fonte deverá ser gravado em com as opções LABORATÓRIO OU
HOSPITAL em maiúsculo.

O atributo tipo da dengue deve ser gravado com as opções DEN-1, DEN-2, DEN3 e DEN-4 em maiúsculo.

Em caso de registros duplicados, um deverá ser descartado.

Validação dos atributos CEP, rua, bairro e cidade, em caso de falha na validação
o registro deve ser descartado.

Em caso de atributos com valores nulos, o registro deve ser descartado.

Todo registro descartado deverá ser gravado em um log para conferência.

- Carga

Após tratamento dos dados, os mesmo estarão prontos para migrar para o DW.
Esse procedimento ocorrerá diariamente no período noturno, desta forma o
processo de carga não afetará a performance da solução durante a utilização
pelos usuários no período diurno.
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Durante esse processo deverá ser registrado em um log a quantidade de
registros inseridos no DW.

Com relação ao planejamento do tempo de duração do banco de dados, quando
a probabilidade de acesso chega a ser nula, os dados precisam ser eliminados.
O volume de dados é uma questão crítica do ambiente de DW, a eliminação de
dados que já não são úteis constitui um dos aspectos mais importantes do
ambiente de DW (KIMBALL, 1998).

Logo, neste projeto o recomendado é que anualmente os responsáveis técnicos
pela a solução avaliem a situação do banco de dados e juntamente com os
usuários tomem a decisão pela exclusão ou não de um determinado período.

Modelagem

Para modelagem deste projeto, o esquema escolhido é o constelação de fatos,
pois existem duas tabelas fatos, casos suspeitos e casos confirmados, que
compartilham mais de uma tabelas dimensões. Na figura 19 apresenta-se a
modelagem para os casos suspeitos e na figura 20 a modelagem para os casos
confirmados.
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Figura 19 - Diagrama de casos suspeitos.
Fonte: o autor

Figura 20 - Diagrama de casos confirmados.
Fonte: o autor

Composição das tabelas fatos e dimensões

Os quadros 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, 16 e 17 demonstram como deverá ser
a estrutura das tabelas fatos e dimensões da proposta.

Tabela fato casos suspeitos
Coluna

Descrição

id_suspeito

Coluna identificadora do fato.

Id_logradouro
id_fonte

Chave Estrangeira para a tabela de dimensão
logradouro.
Chave Estrangeira para a tabela de dimensão fonte.

id_exame

Chave Estrangeira para a tabela de dimensão exame
realizado.

id_pedido_exame

Chave

Estrangeira

para

a

tabela

de

pedido_exame.
Quantidade

Coluna numérica contendo a quantidade de
ocorrências.

Quadro 5 - Tabela fato de casos suspeitos.
Fonte: o autor

dimensão
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Tabela fato casos confirmados
Coluna

Descrição

id_confirmado

Coluna identificadora do fato.

id_logradouro
id_fonte

Chave Estrangeira para a tabela de dimensão
logradouro.
Chave Estrangeira para a tabela de dimensão fonte.

id_exame

Chave Estrangeira para a tabela de dimensão exame
realizado.

id_pedido_exame

Chave

Estrangeira

para

a

tabela

de

dimensão

para

a

tabela

de

dimensão

para

a

tabela

de

dimensão

pedido_exame.
id_diagnostico_exame

Chave

Estrangeira

diagnostico_exame.
id_tipo_dengue

Chave

Estrangeira

tipo_dengue.
quantidade

Coluna numérica contendo a quantidade de
ocorrências.

Quadro 6 - Tabela fato de casos confirmados.
Fonte: o autor

Tabela dimensão logradouro
Coluna

Descrição

id_logradouro

Coluna identificadora.

id_cep

Chave Estrangeira para a tabela de dimensão fonte.

id_rua

Chave Estrangeira para a tabela de dimensão rua.

id_bairro

Chave Estrangeira para a tabela de dimensão bairro.

id_cidade

Chave Estrangeira para a tabela de dimensão cidade.

Quadro 7 - Tabela dimensão de logradouro.
Fonte própria.

Tabela dimensão cep
Coluna

Descrição

id_cep

Coluna identificadora.

cod_cep

Coluna com o código do CEP.

Quadro 8 - Tabela dimensão de CEP.

66

Fonte: o autor

Tabela dimensão rua
Coluna

Descrição

id_rua

Coluna identificadora.

dsc_rua

Coluna com o nome da rua.

Quadro 9 - Tabela dimensão de rua.
Fonte: o autor

Tabela dimensão bairro
Coluna

Descrição

id_bairro

Coluna identificadora.

dsc_bairro

Coluna com o nome da bairro.

Quadro 10 - Tabela dimensão de bairro.
Fonte: o autor

Tabela dimensão cidade
Coluna

Descrição

id_cidade

Coluna identificadora.

dsc_cidade

Coluna com o nome da cidade.

Quadro 11 - Tabela dimensão de cidade.
Fonte: o autor

Tabela dimensão fonte
Coluna

Descrição

id_fonte

Coluna identificadora.

dsc_fonte

Coluna com o nome da fonte.

id_tipo_fonte

Chave Estrangeira para a tabela de dimensão tipo
fonte.

Quadro 12 : Tabela dimensão de fonte.
Fonte: o autor

Tabela dimensão tipo fonte
Coluna

Descrição
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id_tipo_fonte

Coluna identificadora.

dsc_tipo_fonte

Coluna com o nome do tipo da fonte.

Quadro 13 - Tabela dimensão de tipo fonte.
Fonte: o autor

Tabela dimensão pedido exame
Coluna

Descrição

id_pedido_exame

Coluna identificadora.

data_pedido_exame

Coluna com a data da solicitação do exame.

mes_pedido_exame

Coluna calculada com base na data_pedido_exame.

ano_pedido_exame

Coluna calculada com base na data_pedido_exame.

Quadro 14 - Tabela dimensão de pedido exame.
Fonte: o autor

Tabela dimensão diagnóstico exame
Coluna

Descrição

id_diagnostico_exame

Coluna identificadora.

data_diagnostico_exame

Coluna com a data da solicitação do exame.

mes_diagnostico_exame

Coluna

calculada

com

base

na

com

base

na

data_diagnostico_exame.
ano_diagnostico_exame

Coluna

calculada

data_diagnostico_exame.
Quadro 15 - Tabela dimensão de diagnóstico exame.
Fonte: o autor

Tabela dimensão exame
Coluna

Descrição

id_exame

Coluna identificadora.

dsc_exame

Coluna com o nome do exame.

Quadro 16 - Tabela dimensão de exame.
Fonte: o autor

Tabela dimensão tipo dengue
Coluna

Descrição
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id_tipo_dengue

Coluna identificadora.

dsc_tipo

Coluna com o nome do tipo da dengue.

Quadro 17 - Tabela dimensão tipo de dengue.
Fonte: o autor

Granularidade

No presente projeto, as tabelas de dimensão em utilização que darão o nível de
granularidade ao DW são listadas a seguir :
 id_cep;
 id_rua;
 id_bairro;
 id_cidade;
 id_fonte;
 id_tipo_fonte;
 id_exame;
 id_tipo_dengue;
 data_pedido_exame;
 mes_pedido_exame;
 ano_pedido_exame;
 data_diagnostico_exame;
 mes_diagnostico_exame;
 ano_diagnostico_exame.

b) Projetar a aplicação de front-end

Os protótipos do front-end foram desenvolvidos utilizando a ferramenta
WireframePro do portal https://mockflow.com.

Os protótipos apresentados nas figuras 21, 22, 23, 24 e 25 demonstram como
deverá ser o front-end utilizado pelo cliente.
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A figura 21 apresenta a tela inicial com todas as opções de filtros e visualizações
e com o alerta de processamento demorado.

Figura 21 - Protótipo do front-end – alerta de processamento.
Fonte: o autor

A figura 22 apresenta a tela inicial com o processamento da consulta para
visualização do usuário.
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Figura 22 - Protótipo do front-end – processamento da consulta
Fonte: o autor

A figura 23 apresenta a tela inicial com os dados processados e visualizados com
as opções de exportar para planilhas, gerar gráficos e visualizar mapas.
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Figura 23 - Protótipo do front-end – apresentação da consulta.
Fonte: o autor

A figura 24 apresenta a tela inicial com os dados processados e visualizados e
em destaque o gráfico oriundo da consulta executada.
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Figura 24 - Protótipo do front-end – apresentação dos gráficos.
Fonte: o autor

A figura 25 apresenta a tela inicial com os dados processados e visualizados e
em destaque o mapa sinalizado oriundo da consulta executada.
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FIGURA 25 - Protótipo do front-end – apresentação do mapa.
Fonte: o autor

c) Testar a solução completa

O teste da solução completa deve acontecer em um ambiente similar ao
ambiente de produção com os próprios usuários utilizando a solução e com o
acompanhamento do técnico responsável.

Entretanto esta fase não está contemplada neste projeto, que visa apenas
projetar a solução de DW para auxiliar o governo do estado de Minas Gerais no
combate à epidemias da dengue.

d) Treinar os usuários na aplicação de BI

O treinamento deve ser administrado aos usuários administradores, que por sua
vez replicarão para os demais usuários. O tempo necessário para este
treinamento é de 16 horas e deve ser realizado após a implantação da solução
em um ambiente de teste.
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Entretanto esta fase não está contemplada neste projeto, que visa apenas
projetar a solução de DW para auxiliar o governo do estado de Minas Gerais no
combate à epidemias da dengue.

e) Implantar a solução de BI

A implantação da solução de BI deve acontecer após os testes e ajustes
necessários levantados pelos usuários administradores e deve ser acompanhado
pela equipe técnica e usuários chaves da solução.

Entretanto esta fase não está contemplada neste projeto, que visa apenas
projetar a solução de DW para auxiliar o governo do estado de Minas Gerais no
combate à epidemias da dengue.

f) Avaliar os resultados

É fundamental que a equipe técnica responsável pelo desenvolvimento da
solução acompanhe por um tempo determinado acordado com os usuários a
utilização do BI, avaliando todas as dificuldades com objetivo de melhorar a
solução em versões posteriores.

Entretanto esta fase não está contemplada neste projeto, que visa apenas
projetar a solução de DW para auxiliar o governo do estado de Minas Gerais no
combate à epidemias da dengue.

Destaca-se que nesta seção buscou-se apresentar a proposta de construção lógica
de um data warehouse aplicando-se várias fases da metodologia proposta na seção
4. Inicialmente, foram definidos o escopo do projeto e o levantamento dos requisitos
do sistema. Em seguida com a modelagem conceitual, projeto lógico do data
warehouse e protótipos de telas do front-end.

A seção 6 apresenta a discussão sobre os fatores críticos e benefícios do DW no
combate à ameaça de epidemia da dengue no Estado de Minas Gerais.

75

6 DISCUSSÃO SOBRE OS FATORES CRÍTICOS E BENEFÍCIOS DO DW NO
COMBATE À AMEAÇA DE EMPIDEMIA DA DENGUE

Nesta seção apresenta-se a discussão sobre os fatores críticos e benefícios do DW
no combate à ameaça de epidemia da dengue no Estado de Minas Gerais.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde em seu documento 11, Estratégia
Global para Prevenção e Controle da Dengue 2012-2020, o Brasil é o pais com mais
casos de Dengue relatados do mundo.
No boletim 12 disponibilizado pela SES-MG em 23/11/2015,

em 2015, até o

momento, foram confirmados 143.890 casos de dengue em Minas Gerais e outros
35.340 foram considerados suspeitos e informa que os dados divulgados a cada
semana não refletem o número de novos casos no período de sete dias, mas
englobam os resultados de exames realizados ao longo de várias semanas.

Diante deste cenário o fator agilidade na comunicação passa a ser fundamental para
o combate à ameaça de epidemias de dengue.

Para atender essa necessidade, a proposta é utilizar uma solução de BI para auxiliar
na tomada de decisões, os laboratórios e hospitais públicos e privados enviam seus
dados sobre os diagnósticos em tempo real por meio de um web service para o
órgão responsável e esses dados são armazenados em um DW para análises
futuras.

Ressalta-se que o modelo proposto foi desenvolvido de forma ampla, ou seja,
tomando os devidos cuidados para que o mesmo possa ser utilizado com outras
enfermidades.

11

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75303/1/9789241504034_eng.pdf?ua=1

acessado em 29/11/2015
12 http://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/00_2015/11_novembro/23-11_Informe.pdf
acessado em 29/11/2015
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A arquitetura do DW que melhor se adequa a este cenário é a bottom-up, a
justificativa pela escolha desta abordagem é devido ao fato do projeto ter potencial
para crescer visando englobar outras enfermidades.

Com isso teremos uma grande DW com informações

sobre diagnósticos de

enfermidades formados por diversos DM, neste caso em específico, o primeiro DM é
o da dengue.

Como em qualquer projeto, em um projeto de DW existem possíveis fatores de
sucesso e/ou fracasso que podem ocorrer no transcorrer do desenvolvimento do
DW.

Esses fatores podem determinar o nível de atendimento e satisfação com relação à
proposta original do DW.

Possíveis fatores de sucesso:
a) facilitar a gestão da área;
b) ter agilidade no processo decisório;
c) informações homogêneas.

Possíveis fatores de fracasso:
a) resistência a mudanças em relação aos processos antigos;
b) inconsistência de dados na base transacional;
c) ausência de informações na base transacional;
d) ausência de performance nos processos de carga;
e) falha na arquitetura das dimensões e fatos do DW;
f) falha no entendimento dos requisitos funcionais e não funcionais.

Outra questão crítica é o monitoramento da utilização da solução, do bando de
dados e dos hardwares envolvidos. É necessário criar uma rotina de monitoramento
com a finalidade de prever situações e agir com antecedência.

A partir de uma necessidade identificada no cenário ao combate à epidemia da
dengue, procurou-se identificar e compreender os principais benefícios como
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também as dificuldades no processo de construção de um sistema de apoio à
decisão.
Destaca-se que nesta seção buscou-se apresentar a discussão sobre os fatores
críticos e benefícios do DW no combate à ameaça de epidemia da dengue no
Estado de Minas Gerais.

A seção 7 apresenta a conclusão deste estudo.
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7 CONCLUSÃO

Para viabilizar a proposta deste estudo, Data Warehouse como ferramenta auxiliar
no combate à ameaça de epidemias da dengue no Estado de Minas Gerias, buscouse verificar, inicialmente, como as informações dos diagnósticos da população do
estado de Minas Gerias, realizados pelos laboratórios e hospitais públicos e
privados, podem ser armazenados em uma única base de dados, data warehouse, e
auxiliar o governo do estado de Minas Gerais no enfretamento à ameaça de uma
epidemia de dengue.

Teve-se como hipótese básica, orientadora do estudo, que por meio das
informações coletadas e armazenadas, tais como, Código de Endereçamento Postal
(CEP), rua e cidade, o data warehouse pode apresentar as regiões mais afetadas
pela epidemia em tempo real, possibilitando ações de prevenção e conscientização
mais direcionadas.

Buscando responder ao problema formulado para a realização deste estudo, a
aplicação de um DW foi abordada sob os aspectos equivalentes à sua
implementação e utilidade.

A pesquisa exploratória permitiu compreender a atual situação da dengue no estado
de Minas Gerais, trouxe conhecimento de como as informações dos diagnósticos
chegam aos órgãos competentes. Ficou evidente que o método vigente não é o mais
adequado, pois o cenário que se apresenta necessita de maior celeridade na
obtenção destas, para auxiliar os gestores na tomada de decisões.

Em relação à utilidade, destaca-se que a solução de DW pode agilizar todo o
processo, pois atualmente o mecanismo é todo manual. Já em relação ao aspecto
da implementação, a base conceitual e teórica permitiu conhecer todas as
possibilidades existentes e determinar aquela que melhor atenderia ao propósito do
estudo.
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Desta revisão da base conceitual e teórica, surgiram indagações que fomentaram a
pesquisa tais como: qual melhor arquitetura e opção de granularidade, quais
informações eram pertinentes, como funcionaria a coleta dos dados.

A partir disso, a arquitetura escolhida foi a botton-up. Esta escolha se justifica pelo
fato de defender, primeiramente, a criação de data marts segmentados, que
conceberão o data warehouse consolidado. Tal característica visa atender aos casos
de dengue, a princípio, mas verifica-se que pode atender outras enfermidades.

No que tange às informações pertinentes e a granularidade, o DW foi projetado para
suprir toda necessidade que pode ser atendida por dados quantitativos, geográficos
e temporais.

O ponto crítico deste estudo foi determinar como seria a coleta de dados dos
laboratórios e hospitais públicos e privados do estado de Minas Gerais.

Como existe a necessidade de agilizar a obtenção dos dados, é imprescindível que
estes sejam enviados em tempo real. Em decorrência disto, a proposta é existir um
web service disponível 24 horas por sete dias na semana, para que os laboratórios e
hospitais enviem seus dados no ato do atendimento e do diagnóstico.

Para que isso aconteça, os laboratórios e hospitais precisarão implementar em seus
sistemas legados este procedimento de invocação dos métodos do web service.

Diante do exposto, o data warehouse projetado neste trabalho se mostrou uma
solução eficiente para o objetivo ao qual é destinado, ou seja, fornecer um
repositório contendo dados limpos e agregados, para serem geradas e analisadas
as informações e conhecimento úteis ao processo decisório. Verifica-se, portanto,
que os objetivos contemplados neste estudo quanto ao uso do DW foram
alcançados.

Ressalta-se que para o sucesso de um projeto de DW, é imprescindível o
acompanhamento de todos os integrantes da equipe, durante todas as fases do
projeto, tanto a equipe técnica quanto os usuários chaves
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Finalmente, espera-se, com este trabalho, contribuir significativamente para o
aumento da eficiência e qualidade no processo decisório para o combate às
enfermidades, neste caso específico, a dengue.

Ao considerar que o objetivo deste trabalho consistiu em projetar um DW para
auxiliar no combate a epidemias da dengue no estado de Minas Gerais, e diante da
grande abrangência dos assuntos relacionados ao Business Intelligence, surgem
oportunidades de pesquisa futura:
 Aplicação real do modelo de DW proposto neste trabalho em ambiente de
produção;
 Expansão da área de negócio determinada neste projeto com objetivo de atender
outras enfermidades;
 Maior detalhamento do tópico relacionado à criação dos metadados;
 Identificação de uma ferramenta OLAP que ofereça as funcionalidades
necessárias
 Avaliar outras metodologias para projetos de um DW.
 Avaliar como o data mining pode facilitar a análise dos dados armazenados.
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