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Abstract. The term Business Intelligence (BI) has been in evidence in 

corporations for a long time. The challenge is to analyze the facts related to 

the business, using the tools and data available to make efficient decisions and 

at the correct time. The goal is to demonstrate an option that allows 

crosschecking information quickly in order to reach a better understanding. 

Through a case study, it was concluded that the dimensional model focused on 

Datawarehouse (DW) presents a lower complexity at the data intersection, it 

tends to respond quicklier when compared to the relational model. 

 

Resumo. Há muito tempo o termo Business Intelligence (BI) está em 

evidências nas corporações. O grande desafio é o de analisar os fatos 

relacionados ao negócio com as ferramentas e dados disponíveis para tomar 

decisões eficientes e no tempo correto. O objetivo é demonstrar uma opção 

que possibilite cruzar informações com agilidade para se chegar a uma 

melhor compreensão. Através de um estudo de caso, conclui-se que o modelo 

dimensional com foco em Datawarehouse (DW) pela menor complexidade no 

cruzamento dos dados, tende a responder com maior rapidez em comparação 

com o modelo relacional.  

1. Introdução  

O ambiente de negócios no qual as empresas operam é cada vez mais complexo e 

mutante, as empresas privadas ou públicas sentem crescentes pressões forçando-as a 

responder rapidamente a condições que estão mudando, essas atividades exigem das 

empresas decisões rápidas e frequentes seja qual for a natureza dessa decisão: 

estratégica , tática ou operacional, algumas das quais podem ser muito complexas. 

Mas um grande problema que as empresas estão enfrentando é a união em uma 

mesma base de dados de todos os setores da empresa, já que geralmente cada setor pode 

ter sua base independente, levando em consideração tudo isso, um sistema de BI 

juntamente com o DW se torna uma opção para se chegar a união de todos os dados em 

um único sistema, possibilitando assim um melhor cruzamento desses dados e 

consequentemente uma melhor compreensão dos mesmos  



Essa pesquisa vem demonstrar através de um estudo de caso utilizando um 

sistema de BI e DW como pode-se chegar a esses resultados. 

 

2. Modelo Relacional 

O modelo relacional representa o banco de dados como uma coleção de relações. 

Informalmente cada relação é semelhante a uma tabela de valores, ou até certo ponto a 

um arquivo plano de registros, onde cada registro tem uma simples estrutura linear ou 

plana [Date 2003]. 

 Quando uma relação é considerada uma tabela de valores, cada linha na tabela 

representa uma coleção de valores de dados relacionados, uma linha representa um fato 

que normalmente corresponde a uma entidade ou relacionamento do mundo real , os 

nomes da tabela e de coluna são usados para ajudar a interpretar o significado dos 

valores em cada linha [Date 2003]. 

Na Tabela 1que representa a entidade Aluno, onde cada linha representa fatos 

sobre uma entidade particular de aluno. Onde temos: Nome, Numero_aluno, Tipo_aluno 

e Curso especificam como interpretar os valores de dados em cada linha, com base na 

coluna em que cada valor se encontra, todos os valores em uma coluna são do mesmo 

tipo de dado [ Elmasri e Navathe 2011]. 

 

Tabela 1.Aluno Modelo relacional 

nome numero_aluno tipo_aluno curso 

Silva 17 1 cc 

Braga 8 2 Cc 

Fonte: Elmasri e Navathe 

 

 

Para Machado (2008) a maior parte das técnicas de modelagem indicam que a 

aplicação completa da teoria relacional não é apropriada para DW, ou seja, os princípios 

básicos das técnicas de modelagem na terceira forma normal não se aplicam para 

ambientes de apoio a decisões, uma vez que são complexas, por requer diversos joins 

entre suas tabelas e não respondem com velocidade desejável as consultas que 

demandam grandes volumes de dados, as duas técnicas mais utilizadas relacional e 

dimensional são aceitas para modelagem em ambientes de DW, contudo o modelo 

relacional necessita de características específicas para suportar o ambiente de análise 

dimensional 

 

3.Business Intelligence 

De acordo com Geiger (2001), BI é todo o conjunto de processos e estrutura de dados, 

utilizados para compreender o ambiente do negócio da empresa, com o objetivo de 

apoiar a análise estratégica e tomada de decisão. Transformar grandes volumes de dados 

em informações para a tomada de decisões, fornecendo assim uma visão sistêmica do 

negócio e ajudar a distribuir de forma uniforme os dados entre os usuários. Sendo 

possível visualizar informações de diferentes ângulos, cruzar dados e analisar os 

principais indicadores de desempenho [ Batista 2004]. 

Já na parte tecnológica, a qual está focada nas ferramentas que suportam o 

processo, o BI é visto como um conjunto de ferramentas que apoia o armazenamento e 



análise de informação e não no próprio processo, mas nas tecnologias que permitem a 

gravação, recuperação, manipulação e análise da informação. Segundo Barbieri (2001), 

BI também pode ser definido pela linha tecnológica como sendo um sistema que integra 

múltiplas fontes de informação para se definirem estratégias de diferenciação e de 

atuação da empresa. Ressalta, ainda, a utilização de grandes quantidades de dados, 

armazenados em sistemas para gerenciamento de bancos de dados, utilizando-se outras 

ferramentas como o DW e o Data Mining (DM). Também são utilizadas as ferramentas 

de análise conhecidas por On Line Analytical Processing (OLAP), possibilitando assim 

uma maior eficiência as consultas realizadas de maneira mais fácil e rápida. 

3.1Datawarehouse 

Segundo Palestino (2002), Podemos definir o DW como um repositório de dados. As 

informações são periódicas e descritivas, organizadas em um banco de dados, 

customizado para seduzir os clientes na era da informação. É a tecnologia aplicada ao 

negócio.  

DW é um processo, não um produto, para somar e gerenciar dados de várias 

fontes com o propósito de oferecer uma visão detalhada de parte ou de todo um  

negócio. [Gardner 1998]. 

Um DW utiliza dados em formato desnormalizados. Isto aumenta o desempenho 

das consultas e como benefício adicional, o processo torna-se mais intuitivo para os 

utilizadores comuns. Essa maneira de reordenar os dados chama-se Modelagem 

Dimensional, e o resultado da modelagem é o Modelo Dimensional. 

 

3.2 Modelagem Multidimensional 

Segundo Machado (2008) o modelo é uma forma de abstração do mundo real e modelar 

é uma maneira de visualizarmos aquilo que desejamos realizar. No caso, a modelagem 

de dados para o ambiente do DW deve atender dois requisitos básicos: ser performática 

para consultas analíticas e clara para que os próprios usuários possam realizar suas 

consultas.  

A modelagem dimensional tem como objetivo sumarizar, reestruturar e oferecer 

uma visualização dos dados comuns do negócio que forma priorizar o suporte às 

consultas analíticas. Para tanto, emprega três elementos básicos: 

 - FATOS: Consiste em um conjunto de dados que contém métricas que 

representam uma transação ou evento de negócio. A particularidade do Fato é que seu 

conteúdo é representado por valores numéricos agrupados em tabela. 

 - DIMENSÕES: As dimensões é que proporcionam as formas de visualizar os 

eventos do negócio, ou seja, os fatos. A característica da dimensão é determinar o 

contexto dos assuntos do negócio, por isso o conteúdo de seus atributos não são 

numéricos, e sim conteúdos descritivos que classificam os elementos do fato. Exemplos 

de dimensões: Cliente, Produto, Fornecedor e Tempo. 

- MEDIDAS: As medidas são os atributos numéricos de um fato, é o elemento 

que permite demonstrar o desempenho de um indicador de negócios relativo às 

dimensões de compõem um fato. Exemplos de medidas são: quantidade vendida, valor 

faturado, quantidade devolvida, margem bruta e custo da venda. 

  A modelagem multidimensional apresenta diversos modelos: Os mais 

conhecidos são os Esquema Floco de Neve e o Esquema Estrela sendo esse o escolhido 

para a realização desse trabalho.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelagem_Dimensional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelagem_Dimensional


 

3.3 Esquema Estrela 

 
O modelo dimensional Esquema Estrela apresenta-se na disposição de uma estrela com 

a tabela fato ao meio e as várias dimensões ao seu redor. 

Não existe a normalização nas entidades de dimensões, sendo que o 

relacionamento da tabela Fato acontece através de uma simples ligação entre essas duas 

tabelas. Desta forma, privilegia a clareza para o usuário e melhora o desempenho nas 

consultas em prejuízo de uma maior ocupação de armazenamento. O modelo Esquema 

Estrela é eleito pela maioria dos autores como uma técnica de modelagem lógica que 

demonstra os dados em um padrão intuitivo para os usuários, onde é capaz de balancear 

rapidez nas consultas e volume dos dados em disco [Machado 2008]. A figura 1 

demonstra esse modelo, onde a tabela vendas é o fato principal do qual se deseja extrair 

as informações e as tabelas ao seu redor, marketing, produto, tempo, cliente, loja e 

promoção são as dimensões que se relacionam com a tabela vendas. 

 

 
Figura 1. Esquema estrela  

Fonte: [www.imaster.com.br/artigo3836] 

 

4. Materiais e Métodos 

Para a realização do estudo de caso será utilizado um banco de dados focado em 

serviços de manutenção e vendas de equipamentos e o Sistema Gerenciador do Banco 

de Dados (SGBD) utilizado será o MySQL versão 5.6.11. 

 Todos os testes foram realizados utilizando o mesmo recurso computacional, 

portanto foram submetidos em total igualdade em relação a hardwares e softwares para 

a comparação entre o modelo relacional e o modelo dimensional. Três aspectos serão 

analisados na comparação tanto no modelo relacional quanto no dimensional, o 

primeiro, qual a produção em faturamento dos funcionários por ano, o segundo, quanto 

faturou por ano cada categoria de produto que trabalhamos no período, e o terceiro, 

quanto foi o faturamento por cliente no ano. 
 

 



4.1. Consultas ao BD no modelo Relacional 

Ao realizar as consultas a seguir no modelo Relacional, o SGBD faz um fulltablescan 

(leitura da primeira a última linha de uma tabela) na tabela “os”, somando os valores de 

serviço e venda de cada linha e agrupando-os em assuntos de interesse das questões 

anteriormente realizadas (Por funcionário, categoria e cliente). Dessa forma, no nosso 

exemplo, a cada consulta executada, o Gerenciador do BD realiza a leitura de 

praticamente todas as linhas das tabelas. 

Para a análise comparativa entre os modelos, será considerada a média de tempo 

que o SGBD demorou para responder a consulta. Os tempos médios foram obtidos 

através da média simples de cinco consultas SQL ao banco. 

A Figura 2 mostra o modelo relacional do banco de dados, onde encontramos as tabelas: 

 - Equipamentos : Representa o número de série do equipamento e sua 

classificação em diferentes categorias, fabricantes e modelos. 

 - Cidades : Representa o código de identificação, nome e estado de cada cidade. 

 - Clientes: Representam os clientes, seu respectivo código de identificação e 

todos os demais dados cadastrais, como endereço, CGC, Inscrição Estadual, etc... 

 - Funcionários : Representam os funcionários da empresa, seu código de 

identificação, nome e os demais dados cadastrais, como cidade, cpf ... 

 - Categorias : Representa o código de identificação e o nome de cada categoria 

de produtos. 

 - OS : Representa cada Ordem de Serviço executada, com sua sequência de 

identificação, o código do cliente que foi atendido, o usuário, o número de série do 

equipamento, o código do funcionário, a data de atendimento, hora de início e fim e o 

valor do serviço e venda. 
 

 
 

Figura 2 - Modelo Relacional do Banco de dados 

Fonte : Carlos Henrique Cardoso e Robert David Nebo 



A Tabela 2 mostra a quantidade de registros (linhas) em cada tabela do banco de dados. 

 

Tabela 2 . Quantidade de linhas nas tabelas do Banco Relacional. 

Tabela Linhas 

Categorias 33 

Cidades 60 

Clientes 235 

Funcionários 40 

Equipamentos 4.611 

Os 201.298 

Fonte : Carlos Henrique Cardoso e Robert David Nebo 

 

5. Resultados 

5.1. Consulta de faturamento por funcionário 

Para realizar a consulta de faturamento por funcionário, foi construído um comando 

SQL que deverá ler cada linha da tabela “os” que esteja dentro do ano de 2008, 

memorizará o código do funcionário, o valor do serviço e o valor de venda desta linha. 

Feito isso, agrupará os valores por funcionário, Figura 3. 

 

 
Figura 3 – Comando SQL para faturamento por funcionário 

Fonte : Carlos Henrique Cardoso e Robert David Nebo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O resultado da consulta de produção, agrupada por técnico e categoria de equipamentos 

no período de um determinado ano, retornou o conteúdo desejado conforme Tabela 3, 

demandando um tempo médio de 25,68 segundos. 

 

Tabela 3. Consulta de produção por funcionários. 

 

Tecnico Os_tecnico Vendas Servicos Qtd_Cat_ Equip Cod_Fabric 

Tecnico A 21 23.040,00 22.425,00 2070 1 

Tecnico A 21 3.795,00 48.735,00 1170 2 

Tecnico A 21 0 0 15 4 

Tecnico A 21 222.390,00 80.040,00 5295 5 

Tecnico A 21 45 600 60 6 

 

Fonte : Carlos Henrique Cardoso e Robert David Nebo 

 

5.2. Consulta de faturamento por categoria 

Para a consulta de produção por categoria de equipamentos atendidos pela empresa no 

período de 2010, conforme pergunta 2, foi aplicada a consulta SQL, Figura 4. 

 

 
Figura 4 – Comando SQL para faturamento por categoria 

Fonte : Carlos Henrique Cardoso e Robert David Nebo 

 

Esta consulta demorou em média 22,4 segundos e trouxe o resultado da Tabela 4. 

 

Tabela4. Faturamento por categoria de equipamento. 

Categoria Vendas Servicos 

Bateria 0,00 0,00 

Condicionador de Energia 0,00 0,00 

Hard Disk 3.104,00 0,00 

Impressora 25.696,00 0,00 

Micro 361.424,00 5.120,00 

Monitor 64.000,00 1.040,00 

Monitor LCD 0,00 0,00 

Fonte : Carlos Henrique Cardoso e Robert David Nebo 



5.3. Consulta de faturamento por cliente 

A consulta de produção em faturamento por clientes atendidos pela empresa pelo 

período de determinado ano, foi aplicado a consulta SQL, Figura 5. 

 

 
Figura 5 – Comando SQL para faturamento por cliente 

Fonte : Carlos Henrique Cardoso e Robert David Nebo 

 

Esta consulta retornou o resultado da Tabela 5 e demorou em média 19,07 segundos. 

 

Tabela 5. Faturamento por cliente. 

Cliente Vendas Serviços 

Cliente 1 0,00 0,00 

Cliente 2 0,00 327,00 

Cliente 3 429,00 348,00 

Cliente 4 0,00 0,00 

Cliente 5 0,00 339,00 

Cliente 6 0,00 34,00 

Cliente 7 0,00 0,00 

Cliente 8 0,00 0,00 

Cliente 9 1.272,00 507,00 

Cliente 10 278,00 0,00 

Fonte : Carlos Henrique Cardoso e Robert David Nebo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4 Consultas ao BD no modelo Dimensional 

Para a criação do modelo dimensional, foi escolhido o modelo do tipo Estrela. 

Nesta Modelagem Entidade Relacionamento, existe uma tabela central 

denominada fato_producao, que armazenará os dados sumarizados do banco Relacional. 

Esta tabela usará as chaves das tabelas “tempo”, “funcionários”, “clientes”, “categoria” 

e os valores de medida “Servs_val” e “vendas_val”. 

As tabelas Dimensões contém os dados complementares do assunto que se 

deseja pesquisar e ficam isoladas entre si, mas ficam diretamente relacionada com a 

tabela fato_producao. 

A tabela dimensão “tempo” possuirá o campo de anos. A tabela dimensão 

“funcionários” com os nomes dos funcionários, a tabela dimensão “clientes” com o 

nome e a cidade e a tabela dimensão “categoria” com o nome (figura 6). 

 

Processo do negócio: -Compra 

   -Venda 

   -Manutenção 

 

Granulidade:  -Serviços realizados por ano. 

 

Fato:   - Produção 

 

Dimensões:  -Data 

   -Técnico 

 -Tipo equipamento 

 -Cliente 

 

 

Figura 6. Modelo de dados adotado (Estrela) 

Fonte : Carlos Henrique Cardoso e Robert David Nebo 

 



A carga do Banco de Dados Dimensional foi realizada seguindo-se o modelo proposto, 

onde os dados sumarizados do Banco Relacional foram inseridos na tabela Fato do 

modelo Estrela. 

Para a realização das consultas ao BD Dimensional, serão analisados os mesmos 

três aspectos aplicados no BD Relacional. O primeiro, qual a produção em faturamento 

dos funcionários por ano, o segundo, quanto faturou por ano cada categoria de produto 

que trabalhamos no período, e o terceiro, quanto foi o faturamento por cliente no ano.       

Ao realizar as consultas a seguir no modelo Dimensional, o SGBD faz um fulltablescan 

(leitura da primeira a última linha de uma tabela) na tabela “producao”, somando os 

valores de serviço e venda de cada linha e agrupando-os em assuntos de interesse das 

questões realizadas (Por funcionário, categoria e cliente). Só que, diferentemente da 

consulta no modelo Relacional, na tabela “produção”, os dados já estavam sumarizados 

por ano. Esta tabela, possuindo um número bem menor de linhas, realizou a consulta 

instantaneamente.  

5.5. Consulta de faturamento por funcionário 

No modelo Dimensional, para se obter a produção em faturamento por funcionário, foi 

aplicada uma consulta SQL que lê todas as linhas da tabela “produção” que possui o 

campo “tempo” igual a 2008, memorizando o código do técnico, o valor dos serviço, o 

valor de venda e a categoria do produto. 

Agrupa o valor por técnico e categoria e se relaciona com a tabela 

“funcionários” para trazer o nome do funcionário, Figura 7. 

 

 
Figura 7 – Comando SQL para faturamento por funcionário 

Fonte : Carlos Henrique Cardoso e Robert David Nebo 

O resultado da consulta de produção, agrupada por técnico e categoria de equipamentos 

no período de um determinado ano, retornou o conteúdo da Tabela 6 e demandou um 

tempo médio de 0,09 segundos. 

 

Tabela 6. Faturamento anual por funcionário 

 

Tecnico Os_tecnico Vendas Servicos Qtd_Cat_ Equip Cod_Fabric 

Tecnico A 21 23.040,00 22.425,00 2070 1 

Tecnico A 21 3.795,00 48.735,00 1170 2 

Tecnico A 21 0 0 15 4 

Tecnico A 21 222.390,00 80.040,00 5295 5 

Tecnico A 21 45 600 60 6 

Fonte : Carlos Henrique Cardoso e Robert David Nebo 



 

5.6. Consulta de faturamento por categoria 

Para a consulta de faturamento por Categoria de produtos no BD Dimensional, foi 

aplicada uma consulta SQL que lê todas as linhas da tabela “producao” que no campo 

“tempo” possua o valor ‘2010’, memoriza o valor de venda, o valor de serviço e a 

categoria do equipamento. Agrupa o valor por categoria de equipamento e usa o 

relacionamento com a tabela “categorias” para trazer o nome da categoria, Figura 8. 

 

Figura 8 – Comando SQL para faturamento por categoria 

Fonte : Carlos Henrique Cardoso e Robert David Nebo 

 

Em todas as cinco consultas para se extrair a média, o retorno foi imediato (0,03 

segundos) e o resultado está representado na tabela 7, sendo exatamente o mesmo 

apresentado quando consultado no BD Relacional. 

Tabela 7. Faturamento por categoria de produtos no ano 

Categoria Vendas Servicos 

Bateria 0,00 0,00 

Condicionador de Energia 0,00 0,00 

Hard Disk 3.104,00 0,00 

Impressora 25.696,00 0,00 

Micro 361.424,00 5.120,00 

Monitor 64.000,00 1.040,00 

Monitor LCD 0,00 0,00 

Fonte : Carlos Henrique Cardoso e Robert David Nebo 

 

 

 

 

 



5.7. Consulta de faturamento por cliente 

Executando-se a consulta de faturamento por Cliente no BD Dimensional, estruturamos 

uma consulta SQL que lê todas as linhas da tabela “producao” que possui o campo 

“tempo” =  ‘2005’, memoriza os valores de venda, os valores de serviço e o código do 

cliente. Agrupa os valores por cliente relacionando-se com a tabela “clientes” para 

trazer o nome do cliente, Figura 9. 

 

 
Figura 9 – Comando SQL para faturamento por funcionário 

Fonte : Carlos Henrique Cardoso e Robert David Nebo 

 

O retorno médio foi de 0,06 segundos, conforme Tabela 8. 

 

Tabela 8.Faturamento por clientes no ano 

Cliente Vendas Serviços 

Cliente 1 0,00 0,00 

Cliente 2 0,00 327,00 

Cliente 3 429,00 348,00 

Cliente 4 0,00 0,00 

Cliente 5 0,00 339,00 

Cliente 6 0,00 34,00 

Cliente 7 0,00 0,00 

Cliente 8 0,00 0,00 

Cliente 9 1.272,00 507,00 

Cliente 10 278,00 0,00 

Fonte : Carlos Henrique Cardoso e Robert David Nebo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Comparação dos resultados obtidos 

O resultado final representado na Tabela 9, mostra o tempo médio que foi necessário 

para realizar as mesmas consultas de faturamento no modelos Relacional e o 

Dimensional com foco em DW utilizando o modelo Estrela. 

 

Tabela 9.Tempo de retorno da consulta SQL 

Questão Faturamento por  Relacional Dimensional  

1 Funcionário 25,68 seg. 0,09 seg. 

2 Categoria 22,40 seg. 0,03 seg. 

3 Clientes 19,07 seg. 0,06 seg. 

 Fonte : Carlos Henrique Cardoso e Robert David Nebo 

 

Como mostra a tabela 9, todas as consultas no modelo relacional tendem a demandar 

um tempo muito superior se comparado com o modelo Dimensional. Por exemplo, na 

comparação da consulta de faturamento por funcionário, a média foi de 25,68 segundos 

no Relacional contra 0,09 segundos no modelo Dimensional, isto significa ser 

aproximadamente 285 vezes mais rápido para realizar o mesmo trabalho. 

 

7.Conclusão 

Através destes resultados, comprova-se a rapidez obtida com a busca de 

informações no BD Dimensional com foco no DW, que armazena os dados sumarizados 

num modelo de tabelas com relacionamentos simplificados. 

Este foi um estudo de caso com dados de uma empresa de pequeno porte, que 

possuía um BD Relacional pequeno se comparado com grandes corporações e obteve-se 

resultados significativos. Se transportarmos o modelo de teste para uma empresa de 

grande porte com BD maior e mais complexos, o benefício em tempo de busca das 

informações tendem a ser não apenas de segundos, mas de horas. 
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