
Processos de Business Intelligence usando os dados da
arrecadação de impostos e os gastos do governo no estado do

Paraná
Pedro Luiz Garbim Brahim1, Vitor Valerio de Souza Campos1

1Departamento de Computação – Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Caixa Postal 10.011 – CEP 86057-970 – Londrina – PR – Brasil

plgbpedro2@gmail.com, valerio@uel.br

Abstract. Nowadays any kind of data can be found online, and for people and
companies, independent of the active area, there are a lot od important and
quality information in the web. But those informations can be found in different
places, different formats and, may have a lot of unnecessary data with it. Busi-
ness Intelligence was created so this data could be easily accessed and analyzed
by the final user, trough the building process, the data are properly treated and
standardized, correctly stored e then presented in a friendly way. This paper
aims to get the data about the tax collection and spending of the Paraná State
Government that are available on the internet and treat them properly do they
can be presented as a user-friendly way, the process will be done using the soft-
ware Pentaho.

Resumo. Atualmente pode-se encontrar qualquer tipo de dados online, e, para
as empresas e pessoas, independente do setor atuante, existem várias informa-
ções importantes e de qualidade na rede. Porém essas informações se encon-
tram em diferentes lugares, em vários formatos e possuem muitos dados des-
necessários com ela. A Business Intelligence foi criada para que esses dados
possam ser acessados e analisados de forma facilitada para o usuário final,
durante seu processo de construção, os dados são devidamente tratados e pa-
dronizados, armazenados corretamente e então apresentados de forma amigá-
vel. O trabalho em questão visa obter dados sobre a arrecadação de impostos
e os gastos do governo no estado do Paraná que estão disponíveis na internet
e tratá-las adequadamente para então apresenta-las de uma forma amigável ao
usuário final, o processo será realizado usando a ferramenta Pentaho.

1. Introdução
A análise de informações para tomada de decisões sempre esteve presente na história
da humanidade. Para que as comunidades ancestrais pudessem tomar decisões que per-
mitissem a melhoria de vida de suas cidades, vilas e aldeias, era necessário analisar o
comportamento das marés, os períodos em que a seca ou a chuva predominava, a posição
dos astros, entre outros aspectos.

Hoje em dia esse conceito pode ser aplicado na administração coorporativa. É
crucial que os gestores de empresa conheçam o máximo possível dela para que possam
analisar os riscos e vantagens antes de tomar alguma medida. Para uma empresa pequena
ou de médio porte, que possui um pequeno número de setores, a tarefa de analise de dados



pode ser algo não tão complicado. Existem companhias, por outro lado, que possuem
uma enorme quantidade de setores que, às vezes, possuem diferentes bases de dados e
trabalham com informações que não são tão aparentemente correlacionadas.

Hoje esse processo de análise de informações para auxiliar uma tomada de decisão
é chamado de Business Intelligence (BI), ou Inteligência de Negócios, em seu livro [13]
cria uma interessante tabela para exemplificar a evolução desse processo com o passar dos
tempos.

Figura 1. Evolução da Business Intelligence através da história, retirado de [13]

Se tornando um termo popular pelas empresas e no meio de TI em meados dos



anos 90 a Business Intelligence é o processo de transformar dados ‘crus’ em informações
mais úteis para uma que melhores decisões possam ser tomadas [7].

É importante salientar que mesmo a Inteligência de Negócio sendo amplamente
utilizada no ambiente corporativo para fins de gestão, ela pode ser aplicada em qualquer
área que exija uma tomada de decisão, como analises comportamentais do meio ambiente,
estudo para novos produtos, oportunidades e contenção de perdas, e, nesse trabalho, a
relação entre despesas e receitas do governo.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Essa Seção apresenta uma fundamentação teórica sobre os a Business Intelligence e os
processos que a compõe, sendo eles a Data Warehouse e o processo de extração, transfor-
mação e carga (ETL).

2.1. BI (Business Intelligence)

Em 1958 um pesquisador da IBM chamado Peter Luhn escreveu um artigo seminal
para um periódico da IBM chamado ”Uma chamada de Business Intelligence System”.
Em seu trabalho ele descreveu “inteligência” como “a capacidade de aprender o inter-
relacionamento dos fatos apresentados de forma a orientar a ação para um desejado ob-
jetivo”. Pode-se dizer que esse artigo foi o primeiro a começar a criar o conceito de
Business Intelligence (BI) como conhecemos hoje [2]

Também conhecida como Inteligência de Negócios, a o termo Business Intelli-
gence foi sugerido na década de 80 e foi propagado pelo Gartner Group e é, resumida-
mente, o processo em que ocorre a obtenção, organização, análise, compartilhamento e
monitoramento de informações tendo como objetivo o suporte na administração de uma
companhia, ajudando na tomada de decisões. [6] . É o conjunto de teorias, metodologias,
processos, estruturas e tecnologias que transformam uma grande quantidade de dados
brutos em informação útil para tomadas de decisões estratégicas. [5]

Em seu trabalho [14] apresenta um conceito interessante de BI:

O conceito de “business intelligence” com o entendimento de que é Inteligência
de Negócios ou Inteligência Empresarial compõe-se de um conjunto de metodologias de
gestão 3 implementadas através de ferramentas de software, cuja função é proporcio-
nar ganhos nos processos decisórios gerenciais e da alta administração nas organizações,
baseada na capacidade analítica das ferramentas que integram em um só lugar todas as
informações necessárias ao processo decisório. Reforça-se que o objetivo do “business in-
telligence” é transformar dados em conhecimento, que suporta o processo decisório com
o objetivo de gerar vantagens competitivas.

Ainda, criando sua própria definição [14] entende que a Inteligência de Negócios
é um processo de coleta, analise e disseminação de informação, onde a informação obtida,
mesmo sendo pouco estratégica, pertence a diferentes perspectivas. Também acreditam
que, em uma organização, os membros deveriam ser responsáveis por produzir e consumir
as informações.

A BI pode possuir uma abordagem administrativa ou uma abordagem tecnoló-
gica. A primeira possui um foco maior na coleta e análise de dados de fontes internas
ou externas para que informações relevantes sejam geradas. Já a segunda dá uma atenção



maior nas ferramentas tecnológicas que são utilizadas no processo. Mesmo possuindo
essas duas abordagens, a essência da Inteligência de Negócios é coletar, armazenar e usar
a informação e ela tem como objetivo auxiliar o processo de uma tomada de decisão mais
estratégica [12].

2.2. Data Warehouse

No início dos anos 90 o Data Warehouse foi proposto como a solução para o problema
de satisfazer a necessidade do gerenciamento de informação organizacional [9], também
conhecida como Armazém de Dados, é um depósito de dados com informações úteis à
uma determinada organização. Esses dados , conhecidos como os recursos do data Wa-
rehouse, [15] podem ser retirados dos mais diversos lugares, podem ser somente dados
internos da própria organização (que pode conter vários setores, com vários tipos de in-
formações diferentes) ou podem ser dados retirados da internet ou de outras companhias.
Antes de inseridos no armazém, as dados são tratados e limpos, para que a informação
seja concisa e útil para quem for utilizá-la.

O Armazém de Dados é fundamental para qualquer sistema de BI, pois é nele que
os dados são otimizados e consultados, se tornando o ponto central para uma tomada de
decisão.

Segundo [10]: Um data warehouse é um banco de dados relacional projetado
para consulta e análise, em vez de processamento de transações. Geralmente, ele contém
dados históricos derivados de dados de transação, mas pode incluir dados de outras fontes.
Ele separa o trabalho de análise do trabalho da transação e permite que uma organização
consolide dados de várias fontes

De acordo com [8], um armazém de dados é um sistema que extrai, limpa, orga-
niza e entrega os dados da origem em um armazenamento de dados dimensional e depois
oferece suporte e faz a implementação da consulta e da análise para fins de tomada de
decisão.

As estruturas de um armazém de dados, segundo [13], difere em três pontos dos
banco de dados convencionais de armazenamento:

1. É possível visualizar as informações, reportando e modelando capacidades que
vão além dos padrões que são frequentemente oferecidos em sistemas operacio-
nais.

2. As informações são frequentemente armazenadas em um cubo multidimensional
(OLAP), permitindo que os dados sejam rapidamente agregados e que se faça
análises detalhadas.

3. Possui a competência de extrair, tratar e unir informações de diferentes sistemas
operacionais da armazéns separados.

Em sua estrutura, um Data Warehouse é composto por Data Marts, que são os es-
paços onde os dados são separados de forma mais especifica e são acessados diretamente
pelos usuários finais [9]. Por exemplo, se uma organização possui o setor de recursos
humanos e outro de vendas, cada setor vai possuir um data mart para o armazenamento
de seus dados, estruturados para atender sua necessidade.

É possível, portanto, afirmar que um Data Mart se utiliza da mesma tecnologia
de um Data Warehouse, porem é o primeiro é um Armazém de Dados reduzido, que não



Figura 2. Diferença entre o data Warehouse e o Data Mart, retirado de [13]

oferece o auxilio para a tomada de decisão como um todo, mas sim, para um nicho mais
especifico.

Com base nesses conceitos pode-se chegar à conclusão de que uma Data Wa-
rehouse pode trazer um grande número de benefícios, como a melhoria de dados, padro-
nizando códigos e corrigindo dados ruins, o fornecimento de um único modelo de dados
para toda uma organização e a integração das informações de toda a companhia ou de um
determinado assunto.

2.3. ETL (Extract, Transform and Load)

Para que se crie uma coleção de dados complexa como uma Data Warehouse, é necessá-
rio que se tenham alguns cuidados com os dados. Primeiramente, como os dados podem
ser coletados de várias fontes diferentes eles provavelmente vão estar em esquemas e
formatos não-padronizados entre si, portanto é preciso que essas informações sejam nor-
malizadas entre elas [15].

Após a padronização, é necessário que os dados sejam corrigidos, como o volume
da dados normalmente é grande eles podem conter vários erros, desde erros de escrita
até valores não consistentes e falta de informações, é de extrema importância que esses
ruídos sejam removidos para que o usuário final tenha em mãos uma informação limpa e
confiável [15]. Por exemplo, muitas vezes, ao realizar uma venda, o cliente pode não ter
o número do CPF na memória e não ter o documento em mãos, o vendedor então coloca
qualquer número que seja aceito pelo sistema, para poder realizar a venda. Na hora da
consulta, ao se buscar o cliente, normalmente buscado por CPF, que mais comprou vão
existir vários dados incoerentes, esse é um dos motivos pelos quais os dados precisam ser
tratados.

Por último, e de igual importância, é essencial que o Armazém de Dados seja
constantemente atualizado, pois assim são os dados que o compõem, com a finalidade do
usuário final ter sempre em mãos os dados em dia [15].

Os problemas citados acima necessitam de um processo que precisa ser executado
regularmente. O processo de ETL (Extract, Transform and Load), em português Extrair,
Transformar e Carregar, como o próprio nome diz é o processo em que é feita e extração
dos dados das mais variadas bases de dados, a transformação e limpeza destes e a carga
dos mesmos Armazém de Dados.

De acordo com [11]:

[...]um bom ETL deve efetuar a extração de dados de múltiplas fontes, assegurar
as transformações necessárias para garantir a sua qualidade e consistência, e fazer o car-



regamento para a base de dados de destino. Durante a operação de transformação têm
lugar diferentes suboperações, tais como: remoção de erros, alteração do tipo de dados,
adaptações necessárias para que dados de diferentes origens possam ser utilizados con-
juntamente, tratamento de missings, e agregações.

Já de na idéia de [15] os processos de ETL são responsáveis pela extração dos
dadas corretos da fonte, pelo transporte destes dados para uma área especial da Data
Warehouse (os data marts) onde eles serão processados, pela transformação dos dados da
fonte e a computação de novos valores (e provavelmente registros) a fim de obedecer à
estrutura da relação de Data Warehouse a que são direcionados, pelo isolamento e limpeza
de tuplas problemáticas, a fim de garantir que as regras de negócio e as restrições do
banco de dados sejam respeitadas e pela carga dos dados limpos e transformados para
a relação apropriada no armazém, juntamente com o reabastecimento de seus índices e
visões materializadas.

O processo de ETL, é um processo que deve ser bem planejado, em decorrência
de ser trabalhoso e complexo e envolver a movimentação de dados [13], por isso pode ser
considerado a parte mais longa e delicada na construção de um armazém de dados, pois
as informações precisam estar coerentes e padronizadas entre si. É também um processo
onde é fácil cometer erros, vista a complexidade do mesmo. Por isso deve ser feito com
cautela.

2.4. OLAP (Online Analytical Processing)
De acordo com [4] OLAP (Online Analytical Processing) é uma categoria de tecnologia
de software que permite gerentes, analistas e executivos terem acesso de forma rápida,
consistente e iterativa a informações de várias maneiras possíveis, informações estas que
são provenientes de dados em uma forma mais bruta e foram transformados de forma
que possam ser melhores entendidas. Ainda de acordo com o conselho, a funcionali-
dade OLAP é caracterizada por fazer uma análise multidimensional dinâmica dos dados
possibilitando uma grande variedade de formas diferentes para se estudar as informações.

As características dimensionais do OLAP possibilitam a armazenagem de dados
em várias dimensões, facilitando assim a navegação do usuário e as diversas formas de
consultas. “Além disso, a velocidade dessas operações de consultas é muitas vezes mais
rápida e mais consistente do que estas mesmas consultas em dados armazenados de forma
tradicional, não dimensional. Essa combinação de simplicidade e velocidade é um dos
benefícios chave da análise multidimensional.”[12].

Os dados de um OLAP são organizados em forma de cubo, ou hipercubo, que
são formados por várias arrays em diferentes dimensões. Essas informações podem ser
agregadas para serem apresentadas de uma forma mais genérica e ampla ou desagregadas
para que possam ser visualizadas de forma mais específica, conforme o usuário final de-
sejar, esses processos são chamados de Roll-up e Drill-down, respectivamente [16]. Por
exemplo, um vendedor está analisando informações sobre o número de vendas de grãos
em 4 cidades (Curitiba e Recife do Brasil e Mendoza e La Plata da Argentina) por período
(quadrimestre), uma operação de drill-down na dimensão do período iria detalhar mais o
quadrimestre e mostrar o número de vendas por mês, ao faze um Roll-up na localização a
separação que antes era por cidade se torna por país

Outro tipo de consulta muito utilizada em cubos dimensionais é o Slice e Dice,



esses procedimentos selecionam dados ou dimensões específicas para reduzir o tamanho
do cubo, a primeira seleciona dados de uma única dimensão, já a segunda seleciona duas
ou mais dimensões [16]. Utilizando o mesmo universo de exemplo do parágrafo anterior,
usando a operação Slice é possível filtrar as informações apenas pelas dimensões Locali-
zação X Grãos, já ao utilizar o Dice é possível extrair um sub-cubo com o mesmo número
de dimensões, por exemplo, selecionar apenas Curitiba e Recife, apenas os dois primeiros
quadrimestres do ano e os grãos milho e café.

O Pivot ou Rotação é a operação que permite visualizar os dados em uma nova
perspectiva [16], por exemplo, aos invés de ver os dados na dimensão Grãos x Localização
é possível trocar para Localização x Grãos.

Figura 3. Operações em um cubo OLAP, modificado de [3]

Atualmente existe três tecnologias dominantes de OLAP, são chamadas de MO-
LAP (Multidimensional OLAP), ROLAP (Relational OLAP) e HOLAP (Hybrid OLAP).
Em MOLAP, os dados são agregados e carregados periodicamente em um arranjo mul-
tidimensional, chamado de cubo de dados que é dividido em sub-cubos, MOLAP possui
um alto desempenho, mas não é aconselhável para uma enorme quantidade de dados. A
tecnologia ROLAP armazena os dados em uma base relacional ou relacional-estendida,
ele armazena dados do passado e do presente nas tabelas, essa tecnologia possui um de-



sempenho mais baixo ao comparado com o OLAP multidimensional, porém é mais acon-
selhável para uma grande quantidade de dados. O HOLAP é a combinação do MOLAP
com o ROLAP, ele usa as características do MOLAP para abordar um rápido proces-
samento nas consultas e as características do ROLAP para abordar o processo de uma
grande quantidade de dados, portanto ele possui uma alta performance e é aconselhável
para uma grande quantidade de dados.

3. Objetivos
O objetivo desse trabalho é fazer um estudo sobre a Business Intelligence e mostrar que
este processo, mesmo sendo mais comumente utilizado para gestão empresarial, também
pode ser aplicado em outros tipos de dados para outras finalidades. Utilizando dados do
governo do estado como exemplo, propõe-se mostrar o funcionamento dos processos de
uma Business Intelligence, desde a obtenção dos dados, seu tratamento e criação da Data
Warehouse até a criação de um dashboard e a navegação dos dados utilizando a tecnologia
OLAP.

4. Procedimentos metodológicos/mêtodos e técnicas
Primeiro será feita uma revisão bibliográfica sobre o em Business Intelligence e os prin-
cipais processos envolvidos. Também será feito um estudo do software Pentaho.

Em seguida os processos serão postos em prática, será feita a extração dos dados,
o tratamento dos mesmos e a criação de uma Data Warehouse, para que então os dados.

A terceira etapa é a geração dos cubos OLAP para que então seja criado o Dash-
board.

Na última etapa será feita uma análise dos resultados e serão criadas conside-
raçãoes sobre os processos anteriores, afim de que futuramente o processo de Business
Intelligence seja implantado em mais áreas.

5. Cronograma de Execução
Atividades a serem desenvolvidas: 1.

1. Revisão bibliográfica;
2. Estudo do sofware Pentaho;
3. Obtenção e tratamento dos dados;
4. Criação da Data Warehouse;
5. Criação dos cubos OLAP;
6. Criação do Dashboard;
7. Análise dos resultados e considerações;
8. Redação do artigo;

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
O esperado desse trabalho é mostrar que a Inteligência de Negócios, mesmo sendo muito
útil para a gestão empresarial, também pode ser utilizada para qualquer tipo de informação
que não seja relacionada ao ramo corporativo, como auxiliar a informar a população.
Espera-se que a Business Intelligence possa aumentar ainda mais seu nicho.



Tabela 1. Cronograma de Execução
ago set out nov

Atividade 1 X X
Atividade 2 X X
Atividade 3 X
Atividade 4 X
Atividade 5 X X
Atividade 6 X X
Atividade 7 X
Atividade 8 X X X X

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 31 de Agosto de 2018.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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