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Nas duas últimas décadas, temos presenciado uma verdadeira avalanche de mudanças 
na gestão empresarial. Estas vêm desde a sedimentação de conceitos, que já vinham sendo 
tratados em meados do século XX, até a compreensão da importância, não só da informação 
em si, mas seu verdadeiro potencial, que é a geração de conhecimento.  

Dentro desse processo de compreensão desta nova era, chamada de “A Era do 
Conhecimento”, o gestor se depara com os sistemas de computação que, cada vez mais, 
precisam ser dominados enquanto conceitos ou ferramentas, os quais nada mais são que 
instrumentos facilitadores para alcançar o que todos pretendem como objetivo final: a 
vantagem competitiva no varejo. 

Nesse cenário de grandes mudanças tecnológicas, num universo de profissionais cada 
vez mais especialistas, “a contextualização é uma condição essencial da eficácia (do 
funcionamento cognitivo)”, segundo afirma Morin1. E para que haja contextualização, é 
necessário, também, que hajam profissionais que reúnam experiências e conceitos genéricos e 
não só específicos, principalmente na aplicação de recursos de TI - Tecnologia da Informação, 
na administração de  empresas. Assim, nada melhor do que os próprios gestores para 
exercerem o papel de contextualizadores, visto que a utilização da TI nas empresas deve 
compreender não somente aspectos técnicos, mas também políticos, financeiros e, 
principalmente, estratégicos.  

Vendo por este prisma, não parece haver nenhuma novidade, a não ser pelo fato de 
que não estamos falando da existência de gestores que são verdadeiros experts como usuários 
de PCs, o que, muitas vezes, pode representar mais um problema do que uma solução. A 
necessidade das organizações aponta para gestores que, independentemente de serem ou não 
bons usuários de informática, sejam, na verdade, conhecedores de tecnologias de computação 
que possam ser empregadas profissionalmente nas empresas, sejam elas de pequeno, médio 
ou grande porte. 

Como estamos tratando da era do conhecimento, nada mais oportuno do que falar 
sobre uma tecnologia de TI em específico, cujo papel fundamental é justamente a geração de 
conhecimento. Esta tecnologia é conhecida como Data Warehouse. 

Assim, o que este artigo se propõe a fazer é mostrar o processo para transformar os 
dados de sua empresa em conhecimento, criando condições para aplicar essa tecnologia no 
Marketing de Varejo. Para melhor compreensão da complexidade do processo, será 
necessário, inexoravelmente, abordar alguns conceitos, por exemplo, o de Banco de Dados. 
Nesse sentido, certamente encontramos a tecnologia conhecida como Data Warehouse (do 
inglês, Armazém/Depósito de Dados) que, a partir de agora, para facilitar, chamaremos 
simplesmente de DW. 

Como forma de determinar de que tipo de tecnologia estamos falando, vale relembrar 
os recursos de Sistemas de Informação. São cinco, sendo o primeiro de Recursos Humanos e 
os demais de TI - Tecnologia da Informação. 

Dentre os recursos de TI, temos: 
1. o Hardware, que compreende todos equipamentos computacionais, de 

computadores a equipamentos de segurança ou mesmo de conexão de rede; 

                                                 
1 Edgar MORAN, 2002, p. 151. 
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2. o Software, que são todos programas e que vão desde o sistema operacional 
(programa mais elementar de um computador) até as ferramentas de produtividade, ou mesmo 
ferramentas de Banco de Dados; 

3. a Rede, que compreende toda estrutura de interligação entre computadores e 
equipamentos, como gerenciadores e concentradores de rede, bem como sua própria 
arquitetura; 

4. o Dado, que é, sem dúvida, o recurso de TI mais esquecido de todos, 
principalmente quando se trata de aplicações desenvolvidas para pequenas e médias empresas. 
Este deve ser o primeiro recurso de TI a ser analisado no processo de informatização 
empresarial. E não é para menos, pois tratar a estrutura de dados de uma organização é fator 
crítico para se determinar os detalhes dos demais três recursos citados, por menor que seja a 
empresa. 

Com isso, é fácil compreender que lidar com uma tecnologia que trabalha os dados 
empresariais para gerar conhecimento só poderá ser feito com sucesso numa organização se a 
estrutura de dados desta já estiver bem sedimentada, conhecida pela equipes técnicas e 
devidamente documentada. 

Quem ou que setor de uma organização percebe a necessidade da utilização de um 
DW? 

Se impulsionada pelo processo de globalização, existe a forte tendência da utilização 
de DW numa empresa começar por iniciativa do Departamento de Marketing, que é o 
departamento que enxergará mais rapidamente a utilidade do uso dessa tecnologia. Esta 
iniciativa para aplicação no varejo tem um fundamento muito claro, pois ninguém mais do 
que a área de vendas quer obter informações sobre padrões comerciais, que poderão ser 
trabalhados pelas equipes de forma a obter tanto a vantagem competitiva quanto, 
principalmente, a eficácia na aplicação dos recursos de marketing para venda de produtos e 
serviços. 

Mas, então o que é um DW? Tecnologia, ferramenta ou ambos? 
Antes de falar em DW, vamos ver como se traduz a tecnologia de dados dentro de uma 

empresa. 
O desenvolvimento de qualquer Sistema de Informação - SI depende dos cinco 

recursos mencionados anteriormente. No início do desenvolvimento, o recurso de dados é o 
que mais detém a atenção dos analistas, visto que é através do conhecimento dos dados de 
uma empresa, tanto quanto ao tipo de informação e ao de volume, que se pode dimensionar a 
base de dados que irá gerar todas as informações para os sistemas. 

A estrutura de dados, ou seja, a forma como os dados serão organizados e relacionados 
entre si é o ponto chave de todo processo e, normalmente, é onde se encontram os maiores 
problemas em empresas cujos técnicos não deram a devida atenção a esse item. 

A partir de uma base de dados normalizada2, e através de métodos sobre os quais não 
entraremos em detalhes neste texto, é possível construir uma base de dados que poderá se 
transformar, após a digitalização, num banco de dados eletrônico. 

Entretanto, um banco de dados eletrônico, para ser eficiente, precisa de outras 
ferramentas que possam recuperar a informação bem como armazená-la e distribui-la de 
forma eficaz. Para isso são utilizadas ferramentas chamadas DBMS (Data Base Management 
System), também conhecidas como SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados), que são 
softwares específicos para tratar o gerenciamento e controle dos dados de um ou mais 
sistemas, interligados ou não. 

                                                 
2 Normalizar: organizar dados através de regras que viabilizem sua recuperação pelos sistemas computacionais. 
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Obviamente, dependendo do porte de um sistema de dados ou da própria empresa, 
utilizam-se ferramentas adequadas para cada situação, que podem custar de poucas centenas 
de reais a milhões de dólares anuais. 

Um banco de dados, apoiado ou não em um software DBMS, normalmente armazena 
dados detalhados e necessários para apoiar as operações da organização como um todo. Esses 
são conhecidos também como Bancos de Dados de Área Temática (Subject Area Databases – 
SADB), bancos de dados de transações e bancos de dados de produção. Por exemplo, é um 
banco de dados de clientes de uma empresa, banco de dados de pessoal, banco de dados de 
estoque, ambos contendo dados gerados pelas operações de um ou mais sistemas da 
organização. 

Contudo, utilizar ferramentas convencionais para trabalhar essas informações de forma 
a descobrir padrões que possam gerar algum conhecimento adicional é algo de extrema 
complexidade, e que deve tomar muito tempo de profissionais que, muitas vezes, nem estão 
disponíveis nas organizações. 

 Para suprir, justamente, esta necessidade, surgiu, no início dos anos 90, o conceito de 
DW. 

De acordo com Willian H. Inmon (Bill Inmon), que é considerado o pai dessa 
tecnologia, DW “é um sistema orientado a assuntos integrados, que variam com o passar do 
tempo e, desta forma, armazena uma coleção de dados não voláteis, conhecidos também por 
dados históricos, cuja principal finalidade é servir de suporte às decisões gerenciais” 
(www.billinmon.com Library/Articles – Glossary Terms for Warehousing – 2003, pág. 8). 

 
Surgimento do Data Warehouse 
 

A arquitetura warehousing surgiu da noção de que deveria haver uma divisão entre 
tipos diferentes de bancos de dados. O princípio da tecnologia de banco de dados afirmava 
que deve haver um único banco de dados para todos os tipos de processo, mas a realidade 
mostrou, por uma série de razões, que é necessário desenvolver mais de um tipo de banco de 
dados para satisfazer necessidades distintas nas organizações. Esta divisão entre tipos de 
banco de dados foi classificada em Banco de Dados Operacional e Bancos de Dados 
Warehousing  e aconteceu por diversas razões, sendo que as principais foram:  

• um banco de dados operacional requer, para ser eficiente, o que se chama de  tempo 
de resposta, que significa agilidade na recuperação das informações. Um DW, que trata de 
processamento do tipo DSS (Decision Support System) não precisa desse recurso; 

• usuários em geral utilizam transações orientadas para bancos de dados operacionais; 
já os gestores devem utilizar um DW; 

• decisões de curto prazo advêm de Sistemas de Informação convencionais; já 
decisões de longo prazo são geradas a partir de informações extraídas de um DW; 

• um banco de dados operacional contém informação muito atual; um DW contém 
informação histórica; 

• um banco de dados operacional não integra uma informação através do 
conhecimento gerado pelos sistemas de informação da organização; um DW contém dados 
que são integrados e fazem parte do mesmo todo; 

• um banco de dados operacional é projetado para dados detalhados; um DW é 
projetado para armazenar, tanto dados detalhados quanto dados sumarizados; 

• as exigências do processamento de um sistema convencional, usando um banco de 
dados operacional, são conhecidas antes desse sistema ser construído; no caso de um DW, as 
exigências são descobertas durante o processo de desenvolvimento; 
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• as exigências de processamento em um ambiente operacional convencional são 
estáticas; já as exigências de processamento em um ambiente DW são heurísticas, ou seja, são 
descobertas pela interatividade no processo de desenvolvimento. 

Como pôde ser notado, da necessidade de se atender a novos requisitos dentro de uma 
organização surgiu a divisão entre os dois tipos de bancos de dados. O DW surgiu, então, a 
partir das limitações de um banco de dados operacional (convencional) e para atender a uma 
nova necessidade, a de suprir as empresas de informações para sistemas DSS (Decision 
Support System) e CRM (Costumer Relationship Management). 

 
Revendo o passado e vislumbrando o futuro de Data Warehouse 
 

Após pouco mais de meia década do surgimento da tecnologia DW, ela passou de uma 
simples teoria utópica acadêmica para uma tecnologia concreta e vem se confirmando como 
de grande importância na maioria das empresas de grande e médio porte, principalmente 
aquelas que operam num mercado altamente competitivo. Isso significa que, não somente 
empresas típicas de tecnologia, como IBM, DEC, HP, mas bancos, companhias de seguro, a 
indústria e o comércio em geral, empresas de linhas aéreas, empresas de planos de saúde e 
previdência privadas, telecomunicações, e mesmo órgãos governamentais, descobriram a 
importância e a competência do trabalho em torno dos dados de suas empresas, como forma 
de gerar informação e conhecimento, antes inimagináveis. 

Um aspecto interessante, quando se fala em DW, é o fato de que este tipo de 
armazenamento de dados tem, de fato, feito muito mais do que sua promessa inicial, o que 
geralmente não é comum quando se fala em aplicações convencionais de TI. Para entender 
bem essa comparação, num passado não muito distante especialistas falavam que “nossos 
programas de computadores deveriam ser escritos com o comando GOTO (vá para tal 
subrotina)”, de forma a usar sub-rotinas de programação e, a partir destas, “todos nossos 
problemas de programação de sistemas teriam sido resolvidos”, por economizarmos linhas e 
linhas de código fonte (o programa de computador em linguagem textual). Depois nos 
disseram que “as linguagens de 4ª geração substituiriam o bom e velho COBOL de forma que 
nunca mais precisássemos de pessoal especializado”, como analistas e programadores para 
lidar com elas, e que “teríamos um aumento de 1000% na  produtividade de confecção dos SI 
- Sistemas de Informação”. O mesmo aconteceu com a tecnologia convencional de Banco de 
Dados, quando estávamos fadados a perder todos os dados da nossa empresa se não 
migrássemos urgentemente dos antigos arquivos indexados para esta tecnologia de Banco de 
Dados. Após tudo isso, ainda não foi o bastante para se obter um melhor controle da empresa, 
baseado não em dados, mas no conhecimento global, que, até então, estava longe de se obter. 
Um banco de dados rápido e seguro não era o bastante e logo tivemos que migrar para um 
banco de dados relacional. Daí nos disseram que “se tivéssemos um PC na mesa de cada 
funcionário todos problemas de informação estariam resolvidos”, já que estaríamos 
descentralizando e disseminando a informação dentro de uma organização. Mas, apenas PCs 
eram inadequados, e então surgiram as redes locais, depois as metropolitanas e a Internet. E 
assim fomos sendo conduzidos, muitas vezes pelos exageros de promessas e de uso da 
tecnologia. 

Essas falsas expectativas não aconteceram com o DW, pois, apesar de ser uma 
tecnologia que já passa de uma década de existência, não sofreu os exageros de divulgação 
por parte, principalmente, da imprensa especializada em TI. E assim, como foi uma tecnologia 
que cresceu naturalmente, sem a necessidade de difusão como algo promissor e inovador, 
acabou cumprindo mais do que se podia esperar. 

A seguir serão vistas algumas razões pelas quais a tecnologia DW fez mais do que 
prometeu.  
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Características gerais: da implantação à aplicabilidade 
 
O DW vem atingindo grande sucesso nas empresas onde está sendo implementado 

pelo simples fato de cumprir uma premissa básica para o conjunto de informações que toda  a 
corporação tem, provendo um alicerce fundamental para a informação organizacional,  
conforme segue:  

• os dados são integrados em todas as aplicações, de forma que se pode obter uma 
visão coorporativa da informação; 

• contém uma grande quantidade de informação histórica da empresa, de forma que 
ambos, a informação em si e o histórico, podem ser localizados com facilidade;   

• mantém tanto os dados quantos os históricos, de forma detalhada e/ou resumida, de 
forma a criar novas perspectivas de gerenciamento. 

Antes de existir o DW, havia somente grandes bases de dados e aplicações 
operacionais e a integração de dados e informação não passava de um mero sonho.  Cada 
aplicação ou sistema possuía a sua própria visão de quem era o cliente, o que era o produto ou 
o que era a compra. Por esta individualidade de conhecimento, que poderia ser gerada, duas 
aplicações distintas e que acessavam o mesmo dado não eram concordantes quanto à real 
informação que este dado representava para a organização como um todo. Além disso, o 
conjunto de aplicações e sistemas de uma organização estava preocupado em armazenar 
apenas dados, e não o histórico que eles poderiam gerar. As poucas aplicações que faziam 
isso, o faziam de forma desorganizada, o que passou a representar apenas um problema a 
mais: o armazenamento de dados em meios que praticamente nunca eram utilizados. Outro 
problema é que aplicações convencionais eram desenvolvidas apenas para utilizar dados 
detalhados, assim, dados resumidos jamais eram armazenados, por não haver aplicações que 
os utilizassem para algum fim.  

Os dados em um ambiente DW são dados integrados e, por esse fato, podem apoiar 
uma nova perspectiva de dados incorporados. Como num grande armazém de alimentos, o 
responsável pode olhar, imediatamente, para a informação de forma incorporada. 

Contudo, a integração exigida para se construir um DW não é um processo nada fácil e 
barato. Segundo John Ladley, da Metagroup, a prática vem mostrando que grandes empresas 
que trabalham para desenvolver aplicações DW gastam cerca de 75% de todo o investimento 
necessário nesta etapa da construção. A integração é complexa, extenuante e requer muito 
trabalho intelectual, mas, uma vez realizada, percebe-se rapidamente que o benefício é 
realmente compensador.  

A segunda característica fundamental de arquitetura DW é que a base de dados contém 
dados históricos. Tipicamente, um DW contém normalmente uma quantia robusta de dados 
históricos, compreendendo um período de 5 a 10 anos. Com base nesse volume de dados, 
podem ser geradas inúmeras informações, as quais podem dar condições para estudos de 
sazonalidade, sendo que esse estudo pode trazer um histórico comparativo de vários anos. 
Outra informação muito importante que se pode obter é olhar as informações através de 
períodos menores, por exemplo trimestres, de forma a compor uma relação hierárquica entre 
os dados.   

Outro uso importante de uma informação histórica está na compreensão de hábitos de 
consumo. As pessoas são seres inerentes à criação de hábitos, que podem ser identificados 
com muita precisão. Os padrões de consumo que adquirimos, no início das nossas vidas como 
consumidores, normalmente nos acompanham durante muito tempo. Saber o que aconteceu 
no passado pode se tornar uma chave importante para a pesquisa, e com esta é possível 
predizer o que acontecerá no futuro. Com um DW, organizações podem criar a história dos 
clientes, pois antes, com os sistemas convencionais de Banco de Dados, a criação e 
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manutenção destas informações era bastante complexa e onerosa. Com esse histórico também 
é possível antecipar o futuro, principalmente do ponto de vista das relações comerciais. Para o 
varejo, identificar rapidamente o presente significa ter condições de responder rapidamente, 
através de campanhas, alteração de preços ou até mesmo de pequenos detalhes nos produtos, 
como, por exemplo, quantidade das embalagens. Significa, ainda, identificar o futuro, 
anteceder o lançamento de um produto ou até mesmo ter a capacidade de antecipar uma moda 
ou novos mecanismos de vendas. 

 
Quem normalmente adota o Data Warehouse dentro da organização 

 
Um DW pode servir às mais diversas aplicações e departamentos de uma empresa, 

mas, geralmente, quem mais utiliza, ou, pelo menos, quem começa a utilizá-lo são os 
departamentos de marketing, vendas e finanças, normalmente, com olhares para interferências  
e possibilidades no varejo. 

Obviamente existem diversas outras tantas experiências iniciais em DW, como na 
contabilidade gerencial, recursos humanos, engenharia ou mesmo para avaliação da precisão. 

Percebe-se que a arquitetura DW é aceita em qualquer lugar de uma organização onde 
haja a necessidade de obtenção de uma informação mais sofisticada. Somente em pequenas 
organizações, com poder comercial limitado, é que, talvez, não se justifique o uso dessa 
tecnologia.  

É impossível falar em DW sem falar em Data Marts e Data Mining, pois ambas são 
tecnologias de um ambiente DSS (Decision Suport System), o que será visto a seguir. 

 
Administração e aplicação da informação 

 
A criação de um conjunto de dados resumidos é algo muito importante do ponto de 

vista da administração das informações, porque um processo de gestão da informação exige a 
observação do conjunto macro das informações, antes de se concentrar nos detalhes (estes 
podem não ser interessantes para uma determinada análise). Por outro lado, dados detalhados 
escondem informações que podem ser interessantes para o gestor. Por exemplo, quando um 
gestor pede um relatório de vendas de produtos, ele não quer ver a relação das vendas durante 
o mês; na verdade, quer ver o que as vendas totais representam para a organização e como 
elas se comportam num dado período do ano. Se o gestor estiver interessado em detalhes, ele 
solicitará um relatório específico, que mostre detalhadamente as vendas de um único produto. 
Assim, obter detalhes de todas as vendas dos produtos foge ao propósito de dar informações 
corretas para o que realmente o gestor solicitou. Um DW pode gerar informações resumidas e 
detalhadas, de forma que o gestor possa decidir quais informações e em que momento deseja 
utilizá-las.  
 
Formas mutantes de um Data Warehouse 
 
ODS - Operational Data Store 

 
Existem várias formas de mutações, ou adaptações, de um ambiente DW. Uma forma 

conhecida é o ODS, que nada mais é do que um DW dentro de um ambiente de banco de 
dados convencional. Um ODS pode ser atualizado de acordo com as necessidades dos 
usuários e pode prover diversos dados históricos, porém de forma consistente e rápida, o que 
não é comum num DW. É como se fosse feito um resumo histórico e este fosse alimentado 
numa base de dados convencional. É o histórico do dado se transformando em outro dado. 
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Data Mart 
 
Outra forma mutante de um DW é o Data Mart. Um Data Mart é uma forma de 

departamentalização de um DW.  
Data Marts são subconjuntos especializados de um DW . Os dados de um Data Mart 

são customizados e sumarizados a partir de dados que são gerados pelos departamentos de 
uma empresa. Assim, um Data Mart contém menos dados do que um DW, isto em termos de 
histórico. Numa empresa, existem diversos subconjuntos de dados, normalmente classificados 
em departamentos, como o Depto. de Marketing, o Depto. Comercial, a Contabilidade, etc. 

Um Data Mart é muito semelhante a um DW,  com exceção de algumas diferenças 
importantes, a saber:   

• um Data Mart é customizado para as necessidades de um único departamento; 
• um Data Mart contém menos dados históricos que um DW;  
• um Data Mart opera com tecnologia satisfatória para um baixo volume de dados, o 

que é o contrário de um DW; 
• um Data Mart possui muito mais índices do que um DW, o que facilita sua consulta; 
• o padrão de uso para um Data Mart é bastante previsível;  
• um Data Mart contém dados muito mais resumidos do que um DW;  
• um Data Mart para um departamento é normalmente muito diferente do que um 

Data Mart para outro departamento; 
• um Data Mart contém pouquíssimos dados detalhados.  

 
Data Mining (Mineração de Dados) 

 
 A implementação de DSS numa empresa não é completa apenas pela construção de 

um DW ou de um Data Mart. Uma vez criado o DW e seus componentes, é importante saber 
usar esse depósito repleto de dados.  O Data Mining, que se propõe ao trabalho de mineração 
(ou garimpagem) dos dados, é o passo que completa o círculo de ações de um DSS.  Com um 
Data Mining pode-se descobrir padrões empresariais importantes e que eram total ou 
parcialmente desconhecidos anteriormente, usando-se uma estrutura de dados convencional. 
Diversas relações de dados, antes obscuras, poderão ser observadas e examinadas, e podem 
ser medidas em termos de tendências a longo prazo. Em resumo, um Data Mining  cumpre 
muitas das expectativas que se tem na implementação de um DW. 

Uma pergunta interessante que surge imediatamente é – Pode um Data Mining ser 
construído antes de um DW?  

Como um DW é a infra-estrutura essencial de um DSS, a utilização do DW é muito 
importante para que a construção de um Data Mining possa representar, com maior 
fidelidade, o conjunto de dados que devem ser analisados nesta etapa. Assim, a preparação 
dos dados, que é feita no DW, parece ser de grande importância, contudo, não é sine qua non. 

Uma das essências de um DW é a integração dos dados. Essa estrutura integrada 
viabiliza uma maior compreensão dos dados a partir do Data Mining, pois os objetos são 
identificados com maior facilidade. Por exemplo, o que é informação importante de um 
cliente ou determinada informação de uma transação. Quando foram criados padrões, é 
importante saber de quem ou de que se está falando. 

Construindo o DW antes do Data Mining, pode-se mergulhar diretamente na análise e 
começar a alcançar resultados imediatamente. Mas sem um DW para se operar, então é 
necessário gastar muito tempo juntando os dados, separando o que realmente interessa, 
integrando os dados necessários, para depois conseguir entender os padrões.  
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Uma segunda razão pela qual é muito importante construir primeiro o DW antes do 
Data Mining se dá pelo fato do DW conter as coleções de dados e seus históricos. 

Normalmente são necessárias grandes quantidades de dados históricos para encontrar 
os padrões e relações que são de interesse da corporação. Se não há uma boa coleção de dados 
históricos no DW, então é necessário sair à procura para encontrá-los e poder operar fora do 
DW. Em alguns casos isto é até possível, mas em outros não existem os dados históricos, 
simplesmente não existem. Quando há um DW, é possível utilizar imediatamente esta 
ferramenta e começar a trabalhar nos dados históricos do próprio DW. Para uma análise 
verdadeiramente significativa, é necessário primeiro juntar os dados para depois assimilar o 
conteúdo histórico no qual o Data Mining surtirá efeito.   

A terceira razão por que o DW abre a porta para o funcionamento efetivo do Data 
Mining é que ele contém dados sumarizados e dados detalhados. Indubitavelmente, uma 
análise precisa de dados detalhados, mas dados sumarizados também são muito úteis. Os 
dados sumarizados são muito úteis no início da análise, quando se está planejando uma 
aproximação a uma idéia e é necessário examinar a coleção inteira de dados, de forma rápida 
e detalhada.  Quando um sistema provê tipos diferentes de dados sumarizados, é possível 
inspecionar o que é que não está no DW, com bastante agilidade. Os dados sumarizados 
podem, normalmente, impedir que ocorram infrutíferas repetições de análise de dados.   

 
Construindo um Data Warehouse 

 
Tão logo a noção de warehousing começou a atrair as empresas para aplicar 

efetivamente conceitos de DSS, o primeiro questionamento que essas empresas enfrentaram 
foi a criação do DW a partir do próprio legado de dados do ambiente operacional já existente. 

No início parecia que o problema era tão simples quanto mover dados de uma 
plataforma de dados convencional OLTP (On-line Transaction Processing), que é a 
plataforma de banco de dados utilizada para operações normais de transações de uma 
empresa, para uma plataforma OLAP (On-line Analytical Processing), que é a plataforma 
utilizada pelo DW. Apenas como comparação entre essas duas plataformas, a OLTP utiliza-se 
de uma arquitetura bidimensional para comparação de dados. Já na OLAP, o termo analytical 
(analítico) refere-se à condição de efetuar comparações num modelo multidimensional, o que 
parece ser muito mais adequado quando se fala em pesquisa de padrões, e também muito mais 
complexo. 

Pensava-se também que a replicação de dados era tudo que se precisava para construir 
um DW. Contudo, logo após as primeiras experiências descobriu-se que não se tratava apenas 
de mover dados de uma plataforma para outra. 

Além de toda movimentação, que é obviamente necessária, é preciso também fazer 
uma transformação dos dados para uma nova estrutura que possa ser utilizada pelo DW. 

Tecnologias de integração e transformação apareceram rapidamente e a habilidade 
para gerar código automaticamente entrou em cena, facilitando o processo de conversão.  

Outro detalhe importante é que foram desenvolvidos sofisticados mecanismos de 
conversão, o que, na maioria dos casos, dispensa um número grande de pessoas, na equipe, 
para concluir esta etapa. Obviamente, como existe custo para esta operação, normalmente são 
utilizados apenas nos casos de grandes corporações com grandes volumes de dados a serem 
transportados.  

Em situações cujas empresas são de pequeno ou médio porte e a base de dados não é 
significativamente grande, o processo de conversão é feito manualmente, através de 
profissionais treinados para esta operação.  

Este processo de conversão da base de dados operacional da empresa para a base de 
dados do DW é conhecido também como Data Mart independente. Num Data Mart 
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independente a nova base de dados é criada diretamente a partir do legado de dados da base 
de dados operacional. 

Este tipo de Data Mart é muito popular, pois: 
• o custo de implantação é barato, se comparado às aplicações dinâmicas; 
• a velocidade para se construir também é maior, implicando em economia de tempo 

e, automaticamente, de investimentos; 
• possui simplicidade na construção, o que beneficia sua manipulação. 
Durante os primeiros anos após o surgimento dos Data Marts independentes, eles se 

tornaram populares, graças  justamente ao seu custo, velocidade de migração e simplicidade.  
Contudo, este tipo de tecnologia é muito suscetível às falhas arquitetônicas nas bases 

de dados, de tal forma que quando uma empresa criava um segundo Data Mart independente, 
apareciam os seguintes problemas: 

• havia redundância volumosa de dados (dados principalmente detalhados) de um 
Data Mart independente para outro, sendo que o número de programas de interface entre os 
Data Marts crescia exponencialmente; 

• não havia uma única fonte verdadeiramente incorporada entre eles e como 
conseqüência, departamentos diferentes estavam dizendo algo bastante diferente sobre o 
mesmo banco de dados, em análise obtida entre os Data Marts independentes.  

Trocando em miúdos, empresas que construíram uma série de Data Marts 
independentes simplesmente não recuperam o investimento que fizeram utilizando esta 
tecnologia. 

Ficou claro, para os especialistas em Banco de Dados, que um Data Mart 
independente não era a solução adequada para aplicações eficazes de DDS.  

Em contrapartida, numa arquitetura Data Mart dependente há um DW coorporativo 
central que alimenta os Data Marts. Esta arquitetura é também chamada de "hub & spoke" 
(hub é o cubo de uma roda de bicicleta e spoke seus raios). Assim, por analogia, os Data 
Marts são o raios e o DW é o cubo.  Este tipo de arquitetura tem sido muito recomendado, 
pois: 

• há integração de dados e interligação destes ao cubo (centro); 
• há autonomia de processo ao raio ou seja, cada um pode ser trabalhado 

independentemente do cubo; 
• não há, necessariamente, redundância de dados nos raios; 
• o cubo (DW) possui um volume muito grande de histórico dos dados, devido à sua 

interligação com os raios. 
 

Tendências que irão completar as tecnologias Data Warehouse, Data Mart e Data Mining 
 
O que está por vir, para completar as tecnologias  DW, Data Mart e Data Mining? 
 

Data Management (administração de dados) 
 
Um das tendências óbvias é justamente a necessidade de administração de um 

ambiente DSS. DWs e Data Marts tendem a crescer a uma taxa surpreendente. Como eles 
crescem, os volumes de dados que geram caminhos de pesquisa dentro do DW também se 
tornam grandes e passam a ser obstáculos para o sucesso desta ferramenta. Da mesma forma, 
e de modo proporcional, o crescimento no volume de dados diminui o desempenho da 
produção de conhecimento e, obviamente, aumenta o orçamento para esta atividade. Assim, 
percebe-se claramente que, para se obter sucesso com DW, é necessário criar um mecanismo 
de administração dessa complexa infra-estrutura. 
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A primeira descoberta do gerente de DW é que administrar um ambiente DSS baseado 
em DW não é como administrar qualquer ambiente de banco de dados operacional clássico. 
Um ambiente DSS, baseado em DW, possui suas próprias regras e necessidades de 
administração, que são muito peculiares. 

Uma das peculiaridades que permeiam o DW é conhecida como “dado dormente” ou 
ainda “dado inativo”. São considerados dados inativos aqueles dados que entram no DW, mas 
nunca são utilizados. No início de um DW, os volumes desses dados inativos não são 
suficientemente grandes para preocupar seus gestores, porém, com o passar do tempo, como o 
DW é um banco de dados incremental, é necessário arquivar esses dados de um modo 
peculiar, para que seu grande volume não comprometa a performance do sistema. 

Outras duas grandes necessidades de administração de um DW incluem a necessidade 
de monitoramento constante, bem como a limpeza de dados que entram no DW e como eles 
são armazenados. 

 
Metadata (comunidade geral dos dados) 
 

Com o amadurecimento do ambiente de DW, surge uma nova tecnologia que emerge 
da necessidade de compreensão e organização do conjunto geral de dados, cujo nome é 
Metadata. De uma forma bem grosseira, um Metadata armazena dados dos dados, ou seja, 
informações a respeito dos dados de um DW. Contudo, em um ambiente DW é necessária 
uma visão muito mais sofisticada do que se tem a partir de um Metadata. 

Um Metadata não fazia parte da primeira geração de DSS-DW por uma série de 
razões, conforme afirma Inmon3: 

 “a primeira razão é que as pessoas estavam tão ansiosas para adquirir os primeiros 
DW que eles perseguiram só as partes mais óbvias do banco de dados.  Esta primeira 
geração de DW somente se concentrava na entrada dos dados para o novo banco de dados. 
Porém, atualmente, o que se começa a observar é o que se chama de segunda geração de 
DW, muito mais sofisticada, construída de forma a contemplar o conceito de Metadata como 
sendo, este, parte integrante da infra-estrutura. A segunda razão é que nos primórdios do 
DW faltava tecnologia apropriada para capturar e administrar uma estrutura Metadata.  A 
terceira razão pode ser considerada a falta de conhecimento em torno deste assunto, o que 
levava os administradores a pensar que não era importante ter o conhecimento dos dados, ou 
seja, armazenar e administrar os dados dos dados”  

Mas há muito mais com o que se preocupar. Hoje, depois da real experiência com a 
primeira geração de DW, tem-se procurado tomar as decisões muito mais baseadas na 
experiência do que na imaginação. Trabalhar a experiência como meio de tomada de decisão é 
algo mais motivador e poderoso do que tomar decisões apenas por suposições. Os 
administradores de DW mais experientes já perceberam essa diferença e agora valorizam cada 
vez mais o conhecimento do Metadata.   

Para ilustrar a importância do Metadata para o ambiente DSS-DW, Imnom usa uma 
metáfora bastante interessante: Ele diz: 

“Metadata é uma espécie de sinalização numa rua.  Quando você dirige de sua casa 
para o seu trabalho,  indo e vindo, você não presta muita atenção para sinais porque você já 
sabe que eles estão lá e você está muito familiarizado com o caminho em que você está 
dirigindo.  Mas quando você dirige da sua cidade para uma outra desconhecida, para passar 
as férias por exemplo, você presta muito mais a atenção, tanto porque precisa chegar ao 
local certo quanto para criar referências para a volta”.  

                                                 
3 INMON ENTERPRISES - www.billinmon.com Library/Articles  
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O mesmo acontece com o Metadata.  Quando estavam sendo construídos sistemas de 
banco de dados e a atividade era repetitiva, havia pouca necessidade de uma estrutura 
Metadata. Mas quando são construídos sistemas baseados no conceito de DSS, em que as 
pessoas lêem dados, criam hipóteses e analisam dados de uma forma heurística, há a real 
necessidade de saber o que está realmente contido nos dados. Ou seja o local onde as pessoas 
estão negociando coisas com pouco conhecimento, pode ser o local onde os sinais que se 
obtém são de inestimável valor. Para o varejo obter detalhes como esses é como obter “furos 
de reportagem”, pois pode-se chegar a uma conclusão comercial importante antes do que seus 
concorrentes. O Metadata se torna rapidamente uma grandiosa chave para o uso efetivo do 
DW.  

Um dos principais assuntos em torno da infra-estrutura de DSS-DW é que toda 
tecnologia conhecida para manipular parece ser encontrada no próprio ambiente operacional 
já conhecido.  Há diversos fabricantes de hardware (HP, IBM, NCR, Sun, DEC, etc.), e 
fabricantes de software (Oracle, Sybase, Teradata, DB2, Informix, Lotus 1-2-3, Excel, etc.) e  
fornecedores de soluções (SPSS, Prism, ETI e SQL Junction, etc.) já trabalhando à luz da 
tecnologia que envolve DSS. Contudo, tentar obter um consenso entre esses fornecedores de 
soluções de recursos de Metadata é praticamente impossível, pois, para ter êxito total, seria 
necessário existir, entre eles, total compartilhamento e gerenciamento dos produtos. Um dos 
maiores desafios para o gerente de Metadata, no ambiente de DW, é justamente o de 
ultrapassar as barreiras tecnológicas encontradas nas diversas aplicações disponíveis no 
mercado.   

Além do mais, é preciso olhar o problema reciprocamente. Se uma estrutura Metadata 
não é compartilhada por esses diferentes produtos, plataformas e fornecedores de soluções, o 
DW acaba se tornando um conjunto de ilhas automatizadas, porém isoladas. O resultado seria 
como um coral musical cantando, com algumas pessoas cantando música erudita, outras 
cantando música popular, outras cantando músicas natalinas, etc . A melodia resultante, então, 
não passa de uma cacofonia, onde os sons se misturam, desordenadamente sem qualquer 
harmonia. Assim, existe um motivo para a necessidade de compartilhar o Metadata entre as 
diversas tecnologias encontradas no ambiente DSS-DW. O Metadata se torna a cola que une 
as tecnologias diferentes e as partes diferentes do ambiente DSS-DW.  

Antes do Metadata, alguns outros mecanismos já eram utilizados para unir a infra-
estrutura de um ambiente DSS-DW, provavelmente com limitações, o que ocasionava menos 
sucesso do que o Metadata, mas também existem algumas limitações graves nesses tipos de 
repositórios de dados, quando tentam se aproximar, em recursos, à administração de um 
autêntico sistema Metadata.  A primeira limitação é que essas ferramentas (Lótus 1-2-3, 
Excel, etc.), que são repositórios de dados, quando se aproximam em recursos de um sistema 
Metadata, conferem a autonomia de processo ao usuário final. Quando o usuário final está 
trabalhando fora do expediente normal, num sábado à tarde por exemplo, usando o Excel, ele 
acaba limitando a ação de um administrador de DW, no que diz respeito ao fluxo do trabalho 
ou da análise. 

Como pode ser observado, a essência da utilização de um processamento executado 
pelo usuário final é a liberdade, sem que haja qualquer controle por parte da administração da 
Tecnologia da Informação. 

Um usuário final normalmente não atende aos requisitos de gerenciamento de um DW, 
simplesmente porque trabalham em plataformas distintas e em horários e locais sem acesso 
direto entre eles. Assim, a principal razão pela qual um sistema Metadata não funciona bem 
em aplicações isoladas, como planilhas eletrônicas ou sistemas semelhantes, é porque esse 
tipo de tecnologia confere um tipo de autonomia e independência, aos usuários, que foge aos 
princípios do armazenamento centralizado e disponível durante todo o tempo, para que possa 
ser compartilhado por outras aplicações. 
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Mas há, ainda, outras considerações a serem feitas a respeito da administração de uma 
arquitetura Metadata para ambiente DSS. Se não houver um controle centralizado do 
Metadata será impossível obter qualquer uniformidade de definição de dados. Dessa forma, 
muito provavelmente nunca haverá consistência nos processos de troca de informação de um 
lado para o outro, mesmo dentro de uma mesma organização.   

Para que um Metadata se torne uma ferramenta efetiva é preciso existir equilíbrio 
entre a necessidade de compartilhamento e a necessidade de autonomia. O equilíbrio só pode 
ser alcançado por uma arquitetura de Metadata distribuída quando os diferentes nós (pontos) 
da arquitetura tenham seu próprio Metadata. Um gerenciamento distribuído do Metadata é a 
única forma viável para alcançar sucesso num ambiente DSS-DW.   

 
Novas ferramentas que estão surgindo 

 
Outro ponto crucial para a obtenção de resultados a partir de uma arquitetura DSS-DW 

está intimamente ligado ao crescimento e sofisticação de ferramentas para o usuário final. Há 
diversas tecnologias que já estão sendo aplicadas, incluindo também as tecnologias 
disponíveis em poderosas planilhas eletrônicas. É verdade que quanto mais os dados ficam 
disponíveis para o usuário final, mais as ferramentas que suprem as suas necessidades 
peculiares terão maiores variações e capacidades, em comparação ao que ele tem hoje.   

Outro avanço importante está na proliferação dos tipos diferentes de tecnologias de 
armazenamento de dados, que estão ficando cada vez mais viáveis, economicamente falando. 
Num ambiente operacional de dados convencional, imagina-se que os dados estejam sempre à 
disposição dos usuários, ou seja, o modo de acesso deve ser on-line. Contudo, na tecnologia 
DW isto não é algo imprescindível, pois o processamento, que muitas vezes consiste na 
transferência de informações de uma base de dados para outra, pode ser facilmente 
programado. Além disso, na arquitetura warehousing não há nenhuma necessidade para 
segurar todos os dados em modo on-line. Isso tem feito com que os fabricantes de hardware e 
software repensem seus mecanismos de armazenamento de dados para DW, pois o mais 
importante nesse caso é conseguir armazenar grandes volumes, e não acessibilidade e tempo 
de resposta.  

Acredita-se que, dentro de pouco tempo, novas tecnologias de armazenamento 
surgirão e serão mais adequadas à arquitetura DW. Até porque o “calcanhar de Aquiles” para 
DW é justamente o armazenamento de gigantescos volumes de dados. 

 
Considerações Finais 

 
É fato incontestável que um projeto de informática deve ter a participação efetiva dos 

gestores de uma organização, não só como super-usuários, mas como pessoas que atuam nas 
decisões acerca dos recursos de TI. Assim, para que um gestor possa exercer esse importante 
papel, é necessário que ele possua mais conhecimentos de TI do que estamos acostumados a 
ver na maioria dos casos. Quando se fala em conhecimento de TI, de maneira alguma está se 
falando no domínio de ferramentas como Windows, Office ou coisa parecida. É muito comum 
o gestor achar que, conhecendo essas ferramentas ele já está apto a tomar decisões de nível 
estratégico sobre os recursos de TI dentro de uma organização e aí reside o grande engano e 
perigo.  

Principalmente nos países onde a estrutura de gestores é mais enxuta, a tomada de 
decisões baseada nas poucas experiências (talvez caseiras) que se possui, vem gerando 
resultados desastrosos no uso da TI. Em muitos casos não é atingido o objetivo da aplicação, 
em outros gasta-se muito mais do que o projetado inicialmente e, em outros, ambas as 
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situações acontecem. Pior do que tudo isso, em muitos casos nem se percebe o que está 
ocorrendo. 

A gestão de TI é algo muito mais sério do que se pode imaginar, visto que muitas 
vezes os investimentos são volumosos e o retorno nem sempre atende às expectativas iniciais. 

Então, trabalhar TI com bom conhecimento – domínio verdadeiro - é fator crítico para 
o sucesso em qualquer empreitada organizacional. O conhecimento de DW, para fins de 
competitividade no varejo, é algo que já vem sendo adotado pela maioria das grandes 
organizações em países de primeiro mundo. 

No Brasil, esse processo está ainda em fase embrionária, sendo os grande usuários 
dessa tecnologia os bancos, agências de seguros e alguns hipermercados, como os da Rede 
Pão de Açúcar. 

Mas, num futuro não muito distante, esse tipo de tecnologia deverá se espalhar pela 
maioria das empresas que enfrentam um mercado competitivo e dependem do varejo, de 
forma a estarem cada vez mais identificando seus clientes, traçando seus perfis e 
desenvolvendo programas de marketing, comércio e finanças, baseados nestas novas e 
preciosas informações. 

 
Questões para refletir 

 
1. Como preparar os técnicos e gestores das empresas, que ainda não possuem 

sistemas DSS-DW, para a implementação dessas ferramentas? 
2. O que é mais importante, quando se fala em aplicação desta tecnologia para o 

varejo? Investir em pessoas que dominem tecnicamente a ferramenta ou investir em pessoas 
criativas, que saibam combinar dados e gerar, cada vez mais, conhecimento em torno de um 
produto, padrão ou necessidade de compra? 

3. Mesmo que seja um pensamento utópico, quando a maioria da empresas estiver em 
um patamar semelhante (em relação à aplicação dessa tecnologia para o varejo) e não houver 
vantagem entre elas, o que será mais importante desenvolver dentro das organizações para, 
novamente, conquistarem vantagem competitiva? 
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