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Objetivo

◼ Permitir, de maneira fácil e intuitiva, 
uma profunda análise quantitativa 
das informações. 

◼ Agregar informações da forma mais 
conveniente, para o apoio à tomada 
de decisão. 

◼ Permitir fazer projeções para o 
futuro, baseado no comportamento 
do passado.



Arquitetura
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Conceitos



Data Warehouse (DW)

◼ É uma coleção de dados derivados dos 
dados operacionais para sistemas de 
suporte à decisão. (Batini)

◼ Características
• Integrar dados de múltiplas fontes de forma 

transparente aos usuários;
• Facilitar o processo de análise de informações 

sem impactar o ambiente operacional;
• Obter informações confiáveis e de qualidade;
• Atender a diferentes tipos de usuários finais;
• Ser flexível a fim atender novas análises e 

requisitos. 



Cubo

◼ É uma representação intuitiva do 
evento,  todas as dimensões 
coexistem para todo ponto no cubo e 
são independentes umas das outras.



Fato

◼ O Fato de um DW pode ser visto 
como cada assunto do negócio a ser 
analisado, onde encontramos todos 
os indicadores numéricos do negócio 
a ser analisado.

Concessionária de Veículos

Área – Financeira

Assunto – Vendas

Tabelas – FATO (NF)



Dimensão

◼ É a propriedade responsável por 
qualificar cada Fato a ser analisado. Os 
ângulos pelos quais as informações 
contidas em um Fato podem ser 
analisadas.

Fato -> Notas Fiscais
Dimensões:

1. Data de Emissão, 
2. Produto, 
3. Cliente, 
4. Local de Faturamento, etc. 



Estudo de caso

◼ Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.) 

◼ Área – Abastecimento -> 80% 
Faturamento

◼ SGCA (Sistema de Gestão de 
Contratos de Derivados) – contratos 

de venda de todos os derivados e notas 
fiscais emitidas.



Estudo de caso

◼ Fato -> NF 17 milhões registros;
◼ Medidas -> Valores (em R$ e em US$) e 

Volumes (em litros, 
metros cúbicos, etc.) vendidos;

◼ Dimensões:
• Centro de Fornecimento, Classificação Fiscal, 

Cliente, Data de Emissão, Local de 
Faturamento, Meio de Transporte, Modalidade 
Comercial, Município de Quota, Operação 
Comercial, Produto, Status da Nota Fiscal, Tipo 
de Documento R3, Tipo de Venda e Unidade de 
Medida Original.



Estudo de caso

◼ Informações:
• Do comportamento das vendas, as regiões que 

mais compram combustível em determinadas 
épocas do ano; as empresas que mais 
compram, etc.

• Estudo da localização da nova refinaria da 
Petrobras, indicativo de onde seria o local 
ideal, dados os padrões de consumo dos 
últimos anos, bem como a concentração de 
clientes.

◼ Prazo: 1 ano e meio -> 1 ano limpeza e 
tratamento de dados  



FIM


