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Abstract. Data aggregation and pre-processing data are two activities that have
a big importance in data analysis [11]. In the other hand they are highly com-
plexes tasks and demand a great amount of computational resources. In order
to achieve the same, with a agreeable performance a group of functions called
analytic functions are being developed. This paper presents analytic functions
primitives that support analysis of commercial data. In order to achieve this ob-
jective it will be investigated about what kind of functions could be more more
precious to marketeers. In the end of the research work the wish is to have a set
of functions that will be integrated to an application.

Resumo. O pré-processamento e agregação de dados são atividades de grande
importância para a análise de dados [11]. Porém esta tarefas são complexas
e demandam muitos recursos computacionais. Com o objetivo de minimazar
este recursos, um grupo especial de funções chamadas analı́ticas vêm sendo
desenvolvido. Este trabalho propõe primitivas de funções analı́ticas para apoio
a análise de dados comerciais. Para tanto serão investigadas as funções que
podem ser de mais valia a profissionais de marketing. Ao final do trabalho tem-
se a pretensão de ter um conjunto de funções que vão ser integradas a uma
aplicação.

1. Introdução

A competitividade no mercado moderno exige que as empresas desenvolvam estratégias
de marketing cada vez mais complexas. Estas estratégias de marketing, assim como tantas
outras, envolvem o estudo de dados da concorrência, dados de clientes entre outros dados
organizacionais [10].

Outro fator decisivo na conquista do mercado é a agilidade em que as ações são
tomadas. Seja qual for o tipo de decisão a agilidade é importante, porém algumas se
destacam precisando de mais atenção ainda, como o lançamento de um novo produto ou
o lançamento de uma nova campanha de marketing. Os resultados de decisões como estas
tomadas tardiamente incluem situações como a concorrência lançar um produto com as
mesmas caracterı́sticas antes mesmo de a organização conseguir lançar o seu, ou fazer
com que uma campanha de marketing esteja ultrapassada antes mesmo de ser lançada [7].

Para a agilizar o todo o processo de tomada de decisão é necessário que se
estabeleça uma estratégia. Uma das saı́das é agilizar cada sub-atividade que compõe
todo este processo e uma das atividades que consome muitos recursos e tempo é a fase de



análise na tomada de decisão. Para se atingir este objetivo é recomendável o uso de com-
putadores com a finalidade de pré-processar os dados de forma que eles se tornem mais
fáceis de serem analisados, por exemplo, poderia se retirar estatı́sticas que são relevantes
(média de idade, distribuição monetária por idade, etc.) de uma massa de dados muito
grande (milhões de clientes) [7].

Este trabalho propõe primitivas de funções analı́ticas que tem como objetivo min-
imizar o trabalho envolvido em analisar e processar dados brutos guardados em banco,
principalmente quando os resultados pedidos sobre este dados possuem uma caracterı́stica
multidimensional, por exemplo, analisar os dados monetários agregados por locais de
venda ao decorrer do tempo.

Na seção 2 serão apresentados os fundamentos teóricos necessários ao melhor
entendimento deste trabalho, a seção 3 traz os objetivos especı́ficos do trabalho, na seção
4 são apresentados os passos para se implementar as funções analı́ticas, a seção 5 traz as
estimativas de tempo de cada tarefa deste trabalho, por fim na seção 6 são apresentados o
que este trabalho pretende atingir.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

2.1. Marketing

O marketing é muito difundido hoje e teve seus primeiros passos no inı́cio do século
XX quando vieram à tona os seus primeiros conceitos básicos. Ainda no seu começo, a
noção de marketing se difundia, aproveitando o pensamento orientado a produção que era
dominante nesta mesma década [6]. Em meados de 1960 seus conceitos fundamentais
já haviam sido muito discutidos e passavam por revisões sob a luz de princı́pios mais
sociais como o gerencialismo, que é a ideia que as sociedades são equivalentes a soma
das transações feitas pela gerência de uma certa organização [6].

Hoje o marketing se tornou uma ferramenta praticamente obrigatória nas empre-
sas, independentemente do ramo em que elas atuam, devido à concorrência acirrada no
mercado. Entre as formas de buscar atendimento dos profissionais de marketing está a as-
sessoria de marketing, a qual ajuda as empresas a escoar de forma mais fácil sua produção,
ainda que o papel do profissional da área de marketing não seja só esse [10]. O marketing
tem como propósito e base o gerenciamento de logı́stica das organizações. Para tanto,
necessita de informações sobre o escoamento da produção ou da distribuição de consumo
do produto/serviço da organização ao longo do tempo [10].

O gerenciamento de logı́stica envolve várias decisões, tais como
obtenções/compras, programação de produtos e sistemas de informação [10]. De-
cisões desse tipo se tornam mais fáceis de se tomar quando se tem algum tipo de dado
geográfico associado aos dados de vendas da organização, pois isso permite realizar
análises sensı́veis à localização dos clientes por meio de visualização cartográfica dos
dados, por exemplo, usando mapas. Por exemplo, há vários trabalhos na literatura que
utilizam dados geográficos para definir onde estabelecer a localização de um novo ponto
de venda, ou de um novo escritório [13, 1, 3]. Essa prática se tornou tão comum que com
o passar do tempo o marketing tradicional se segmentou de forma a criar o marketing
espacial ou geomarketing, o qual se utiliza de dados geográficos para fazer as pesquisas
de marketing e é discutido na próxima seção.



2.1.1. Geomarketing

O Geomarketing pode ser definido como uma coleção de técnicas que possibilitam a
manipulação de dados georreferenciados em tarefas de marketing e está muito mais
próximo do processo de análise do que de concepção de estratégias [3]. Dentre as áreas
em que técnicas de geomarketing têm sido aplicadas, pode-se citar:

• Comportamento da clientela;
• Escolha de local para unidades de varejo;
• Gerenciamento de ações de marketing;

Este trabalho abordará as áreas de comportamento de clientes e de gerenciamento
de marketing, excluindo a área de escolha de locais. Para facilitar a análise é desejável
que se sumarize os dados por tempo em relação ao atributo espacial, que vai do macro
ao micro (paı́s, estado, cidade, bairro ou setor, coordenada geográfica), ou vice-versa [3].
Aliado aos dados provenientes da organização que faz a pesquisa de marketing estão os
dados sócio-demográficos que ajudam a entender de forma mais fácil o comportamento
de clientes.

Mesmo depois de os dados terem sido coletados e devidamente georreferenci-
ados, o labor envolvido em análises manuais é muito maior se comparado a análises
com o suporte de um software como ferramenta de automação e visualização de dados
[7]. Entre este softwares auxiliares estão os softwares categorizados como Sistemas de
Informação Geográfica (SIG), que contam com interfaces onde são mostrados mapas e
recursos para tratamento e análise de dados georreferenciados [4]. Estes sistemas são de
grande importância em geomarketing, para gerenciar bases de dados sócio-demográficos
georreferenciados e construir mapas com diferentes camadas de visualização [3].

Para gerenciar todos estes dados os softwares contam com sistemas gerenciadores
de banco de dados que realizam tarefas complexas de sumarização e filtragem de dados.
Estas tarefas são realizadas por funções chamadas analı́ticas que processam os dados e os
classificam por tempo ou por alguma outra dimensão escolhida [11, 8].

2.2. Processamento analı́tico em sistemas gerenciadores de banco de dados

Organizações tendem a acumular uma massa de dados muito grande durante a sua ex-
istência. Estes dados variam de acordo com a natureza da organização. Podem ser
provenientes de pesquisas, cadastros de clientes ou registros de entradas e saı́das (con-
trole comercial). À medida que o volume de dados cresce, aumenta o tempo e o custo
do processo de análise, demandando mais recursos [2, 7]. Para melhorar esta situação
é que surgiu, em meados de 1994, a noção de processamento analı́tico online (OnLine
Analytical Processing – OLAP) [11].

2.2.1. OLAP

Segundo [9], OnLine Analytical Processing é uma abordagem para responder a consultas
que são naturalmente multidimensionais de forma mais rápida e que engloba conceitos
de data warehousing como ETL (Extract, Transform and Load – extração, transformação
e carga de dados) além de relatórios relacionais e mineração de dados. Ainda segundo



[9], OLAP pode ser definido como Análise Rápida de Informação Multidimensional Dis-
tribuı́da devido ao funcionamento das consultas OLAP, uma vez que estas consultas são
rápidas, pois elas não devem demorar mais que 5 segundos. Outra caracterı́stica é que são
consultas de análise , pois tem como objetivo cooperar com os sistemas que as usam para
apresentar somente dados de análise estatı́stica que são fáceis o suficiente para o usuário
final entender. E como caráter final as consultas são distribuı́das, pois implementa todos
os requerimentos de segurança e de trava de acesso.

Uma consulta OLAP gera um snapshot, de um conjunto de dados do banco e o
sistema usa este snapshot para gerar um cubo de dados multidimensional, chamado de
cubo OLAP. As consultas então são executadas sobre este cubo. Há uma infinidade de
consultas que podem ser realizadas, mas elas se dividem em categorias que incluem as
seguintes.

Consultas de fatiamento (slice/dice) – São consultas que reduzem o cubo considerando
somente uma parte dele.

Consultas de detalhamento/generalização (roll-up/drill-down) – São consultas que
usam uma dimensão para agregar os dados.

Consultas de detalhamento combinado – Usam cubos que tem uma ou mais dimensões
em comum. Em termos de bancos de dados relacionais, este tipo de consulta faz
uma junção (on).

Consultas de classificação – São consultas que retornam um limiar superior ou inferior
do conjunto de dados.

Consultas utilizando rotação – São consultas que provêm uma visão alternativa dos da-
dos, rotacionando o cubo com base em alguma dimensão.

As operações básicas supracitadas podem ser combinadas, por exemplo, pode-se combi-
nar uma operação de roll-up com uma de drill-down [5, 12]. A Figura 1 mostra um cubo
formado por dados de faturamento de lojas no decorrer do tempo e a consulta indicada
(“Para as lojas qual foi o faturamento durante uma faixa do tempo”) é representada na
figura pelo plano Faturamento× Lojas no instante de tempo t escolhido.

Uma das formas mais comuns para se definir um cubo OLAP é o esquema estrela,
onde as tabelas que estão na periferia do esquema são as tabelas de dimensões e guardam
os dados que ajudam a definir como os dados podem ser agregados. No centro fica a
tabela de fatos que guarda os dados que são o alvo da análise [9, 12]. A figura 2 mostra
o esquema estrela para o cubo da figura 1. É possı́vel ver que os dados de todos os nı́veis
são guardados em uma dimensão como o nome das lojas e a localização das mesmas.

A abordagem de OLAP pode ser feita de duas formas distintas, sendo elas: rela-
cional e puramente multidimensional. Partindo pela prática multidimensional, os dados
são armazenados em bancos puramente multidimensionais, ou seja banco de dados que
já tem seus dados inseridos respeitando as dimensões de tempo, ou espaço, etc. Nestes,
não é necessário modificações para se aplicar técnicas OLAP, porém é mais difı́cil de se
encontrar aplicações que tem sua base de dados armazenada somente em bancos multidi-
mensionais se comparado a quantidade de aplicações que utilizam bancos relacionais. O
funcionamento de OLAP em bancos relacionais segue o mesmo princı́pio já apresentado
nesta subseção, porém nestes tipos de banco de dados é necessário fazer alterações em al-
gumas estruturas de armazenamento e por vezes criar novas relações para guardar dados
do cubo de dados [5, 11, 9].



Figura 1. Exemplo de cubo OLAP.

3. Objetivos

O objetivo deste trabalho é definir primitivas de operações analı́ticas que podem ser úteis
na análise e entendimento dos dados, dando um foco para a análise de geomarketing
sobre dados comerciais. Serão exploradas operações OLAP e extensões de operações
relacionais de agregação envolvendo dados georeferenciados de vendas.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Definir um conjunto de operações que servirão de suporte a análise de marketing não
é tarefa fácil, pois exige conhecimentos interdisciplinares passando por análise de mer-
cado e análise de concorrência, até conhecimento profundo das aplicações das operações
analı́ticas em si. Por isso, para se propor a implementação das mesmas, é necessário o
estudo do caso de aplicação e consultar profissionais da área de marketing.

O primeiro passo desta pesquisa será a identificação das principais técnicas uti-
lizadas na análise de marketing. Para isso, serão realizadas reuniões com profissionais da
área para levantar os tipos de dados analisados por eles, e questionar o que é relevante
para que o trabalho deles seja feito de forma facilitada. A coleta destes dados é passo
fundamental para as etapas que se seguem no trabalho.

Para se definir as funções analı́ticas relevantes para os profissionais de marketing
será necessário analisar os dados obtidos no passo anterior e fazer a seleção usando como
critério as funções analı́ticas que mais se adequam ao que vai ser pedido ou decidido.

Depois de decidido o sub-conjunto de funções analı́ticas para o caso, tem que
ser feito o estudo de pré-requisitos para a implementação destas funções, bem como



Figura 2. Exemplo de esquema estrela.

as mudanças que necessitam ser feitas na base de dados a ser analisada para que estas
funções/operações tenham efeito. Após definido estes tópicos será preciso estabelecer
qual tipo de banco de dados será utilizado e estabelecer o esquema de armazenamento de
dado dos mesmos. Não obstante, será preciso definir extensões dos sistemas de banco de
dados para tratamento dos dados georreferenciados associados aos dados. Esta extensão
servirá para dar suporte ao processamento destes dados que são incomuns.

Com as funções devidamente implementadas serão feitos testes de performance
para comparar aos resultados da literatura e de ferramentas comerciais conhecidas. Além
destes testes será feita a integração deste conjunto de funções a uma solução de software
para suporte a decisão de marketing.

5. Cronograma de Execução
O cronograma de desenvolvimento desse trabalho é apresentado na Tabela ?? e com-
preende as seguintes atividades:

1. Levantamento de dados relevantes em tarefas de geomarketing, através de estudos
e reuniões com profissionais de marketing;

2. Estudo dos dados adquiridos e definição do conjunto inicial de funções analı́ticas
a serem exploradas;

3. Estudo da extensão das funções analı́ticas escolhidas para a manipulação de dados
georreferenciados;

4. Definição dos algoritmos para implementação das funções;



5. Implementação das funções;
6. Realização de experimentos sobre as funções implementadas e análise dos resul-

tados.
7. Escrita do TCC.

Tabela 1.
Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

1
2
7 3

7 4
7 5

7 6
7 6

7

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Pretende-se ao final do trabalho, analisar os resultados e desempenho das funções
analı́ticas escolhidas e implementadas no que se refere ao desempenho em hardware e
impacto nas decisões ou análises dos profissionais de marketing. Os dados coletados
serão comparados a dados da literatura e as consultas feitas usando as funções serão val-
idadas para verificação de adequação ao tı́tulo de c̈onsultas de análise rápida de dados
distribuı́dos.̈

Não obstante planeja-se a incorporação das funções numa aplicação real de su-
porte a análise de marketing, que dará suporte a empresas e consultores de marketing
na cidade de Londrina. É esperado que estas funções tragam um diferencial para esta
aplicação que tem o propósito de ser um GIS simplificado para uso de comerciantes e
profissionais da área de marketing.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 15 de abril de 2013.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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