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Abstract. This paper is aimed to make an overview between two leading Busi-
ness Intelligence solutions. As a comparison, the strongest and weakest traits of
each chosen tool, Pentaho and Birst, are considered. Moreover, it is described
in which situation each solution is more appropriate.

Resumo. Esse trabalho tem o objetivo de fazer um estudo entre grandes solu-
ções de Business Intelligence. Será feita uma análise entre os pontos fortes e
fracos das duas ferramentas escolhidas, Pentaho e Birst, e em quais situações
cada uma delas é mais adequada.

1. Introdução

Na última década, empresas tem presenciado um grande investimento em Tecnologia da
Informação (TI) chegando ao ponto que alguns especialistas estimam que metade do capi-
tal investido em negócios é direcionado a esse setor. A maioria desses investimentos tem
o objetivo de melhorar sistemas que administram operações diárias e gerar relatórios mais
frequentes e volumosos. Entretanto, é notado entre companhias de diferentes industrias
que apesar de ricas em dados, as empresas são escassas de informações substanciais. Em
outras palavras, os negócios não conseguem aproveitar as informações que possuem [3].

Business Intelligence (BI) vem como uma resposta para essa necessidade de ava-
liar melhor os dados, sendo o passo lógico seguinte para administração em TI. Feito da
maneira correta, BI tem potencial imensurável e ajuda organizar informações chave que
necessárias para o aumento do lucro e desempenho de uma empresa [5]. A Sessão 2
apresenta toda a parte de Fundamentação Teórico-Metodológica; A Sessão 3 apresenta
os Objetivos desse trabalho; A Sessão 4 apresenta os Procedimentos Metodológicos de
como será desenvolvido o trabalho; A Sessão 5 apresenta o Cronograma das atividades;
Finalmente, a Sessão 6 mostra os Resultados esperados por esse trabalho.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica

Basicamente todos os dados operacionais e transacionais podem ser transformados em
conhecimento através das soluções de BI. Líderes responsáveis pela tomada de decisões
nas empresas fazem melhor sua tarefa baseados em exploração e análise de informações
fornecidas por essas ferramentas. Na Figura 1 pode ser visto todos os componentes que
BI abrange, sendo eles: OLAP, administração de conhecimento, marketing de banco de
dados, mineração de dados, visualização, sistema de suporte de decisão, mineração de
banco de dados e sistema da informação geográfico [6].



Figura 1. Componentes de BI

Para que a escolha das ferramentas de Business Intelligence (BI) para uma em-
presa seja assertiva, deve ser levado em consideração fatores como seus empregados, de-
partamentos, times e também fatores que interferem na tomada de decisão. Ferramentas
de BI variam desde simples planilhas no Excel até ferramentas de processamento analítico
online (OLAP) [3].

2.1. Pentaho
O Pentaho abrange uma variedade de ferramentas de de BI, incluindo aplicativos para
integração, relatórios e análises de dados. Assim como outras ferramentas de BI, os re-
latórios do Pentaho suportam inúmeras plataformas e geram tais relatórios para Web, em
PDF e também no formato de documentos office[7].

A plataforma do Pentaho é a primeira a ser processo-centrada e solução-orientada.
Ela também reforça as aplicações de BI através do uso da tecnologia de workflow para
tornar a tomada de decisão em parte do processo de negócios e conceitos de BI. Adicional-
mente, o Pentaho enfatiza o design de ideias solução-orientadas, fornecendo um ambiente
de desenvolvimento integrado para desenvolver programas para projetos específicos [2].O
Pentaho possui vários componentes como indica a Figura 2, além de ser open source, que
facilita muito.

Figura 2. Plataforma de BI do Pentaho

2.2. Birst
A ferramenta Birst usa a combinação de descoberta de dados e produção de relatórios,
assim como uma capacidade de análise no ambiente na nuvem SaaS com uma mistura de



poderosas características como uma interface do usuário interativa e um processo simples
para ajudar na adicionação de dados mais rapidamente [3]. Um dos porquês de escolher
esta solução de BI é pelo fato de que Birst é a única plataforma de BI que conecta junto
toda a organização através de uma rede entrelaçada de instâncias sobre uma camada ana-
lítica compartilhada. Birst fornece a velocidade, independência e agilidade que negócios
necessitam e o tamanho, segurança e controle para atingir rigorosos padrões corporativos
[1].

3. Objetivos

O trabalho a ser realizado tem como objetivo principal de demonstrar a importância de BI
para a administração de organizações, pois BI é uma das principais principais preocupa-
ções de líderes de acordo com a pesquisa feita pelo Gartner Group [4].

Ainda, o estudo focará em duas ferramentas específicas: Pentaho e Birst. Visa
melhorar as soluções de BI de um modo geral, mostrando qualidades e problemas que
as ferramentas específicas possuem, mas que podem ser aplicadas/projetadas nas outras
do mesmo segmento. Não esquecendo também, que espera-se ao final dessa comparação
fique claro qual solução é melhor para cada tipo de empresa.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Para concluir o objetivo deste trabalho, serão estudados algumas das ferramentas de BI
mais usadas no mercado atual e será feito um estudo mais aprofundado no Pentaho e
Birst, as quais foram usadas nesse estudo. Serão analisados diversos aspectos de cada
plataforma, tentando fazer uma comparação da forma mais sensata possível, indo desde
custo para implementação e manutenção, facilidade de uso, qualidade e utilidade dos
resultados gerados, os requisitos de qualidade, de segurança e de confiança, o público-
alvo e outros fatores que mostrarão ser necessário ser exposto neste trabalho após um
estudo mais aprofundado de ambas soluções.

5. Cronograma de Execução

Atividades:

1. Estudo do Pentaho;
2. Estudo do Birst;
3. Especificação de Parâmetros para comparação;
4. Elaboração do texto;

Tabela 1. Cronograma de Execução
jun jul ago set out nov

Estudo do Pentaho X X X X
Estudo do Birst X X X X

Especificação de Parâmetros para comparação X X
Elaboração do texto X X X



6. Contribuições e Resultados esperados
Com esse trabalho é esperado que seja construído uma boa base de conhecimento sobre
Business Intelligence e, principalmente, sobre as duas ferramentas escolhidas.

As contribuições do trabalho serão a overview e comparações realizadas sobre
as duas soluções, de modo que possa auxiliar empresas na escolha de um modelo que
se encaixe melhor às suas características e auxiliar no devolvimento dessas organizações
através de uma análise mais profunda de dados, tornando-as mais competitiva no mercado
atual.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 26 de Junho de 2017.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador

Referências
[1] Birst. Why birst? In https://www.birst.com/why-birst/, 21/06/2017.

[2] Vani V. Abdulaziz A. Gounder, Mohan S. A survey on business intelligence tools for
university dashboard development. In 2016 3rd MEC International Conference on
Big Data and Smart City, ICBDSC 2016, pages 85–91, 2016.

[3] Labhanshatriwala, P. Nagar, H. Tayal, and Sandeep. Comparison of Generalized and
Big Data Business Intelligence Tools. International Conference on Computing for
Sustainable Global Development (INDIACom), pages 3585–3588, 2016.

[4] B. Tuccaroglu and M. Nat. The readiness of banks for the application of Business Intelli-
gence solutions. In 13th HONET-ICT International Symposium on Smart MicroGrids
for Sustainable Energy Sources Enabled by Photonics and IoT Sensors, HONET-ICT
2016, pages 127–132, 2016.

[5] S. Williams and N. Williams. The Profit Impact of Business Intelligence. Cerra, 2006.

[6] Wu and Y. Jui. Computational intelligence-based intelligent business intelligence system:
Concept and framework. In 2nd International Conference on Computer and Network
Technology, ICCNT 2010, pages 334–338, 2010.

[7] X. Zeng and J. Liao. A framework of call center service management system based on
pentaho. pages 330–333, 2012.


	Introdução
	Fundamentação Teórico-Metodológica
	Pentaho
	Birst

	Objetivos
	Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
	Cronograma de Execução
	Contribuições e Resultados esperados
	Espaço para assinaturas

