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RESUMO 

As organizações devem tomar 
decisões em todos os níveis 
organizacionais e em todas as áreas de 
atuação. Ter informação de forma precisa 
e de qualidade pode ser a diferença entre 
tomar decisões certas ou erradas. Neste 
sentido, a qualidade da informação é um 
diferencial competitivo nas empresas. 
Apenas armazenar dados sobre clientes, 
fornecedores, vendas, compras e 
colaboradores, não são o suficiente. As 
organizações buscam a qualidade dos 
dados e sua transformação em 
informações que gerem conhecimento 
dentro da empresa, apoiando o processo 
de tomada de decisão.  

Os sistemas de BI fornecem uma 
arquitetura com a visão em vários níveis de 
detalhamento, permitindo às organizações 
a transformação e a extração dos dados 
coletados em seus sistemas de 
informação. O objetivo principal do BI é 
transformar a informação em 
conhecimento de qualidade para auxiliar 
nos processos decisórios das 
organizações de forma rápida e segura.  
 
ABSTRACT 

Organizations should make decisions 
at all organizational levels and in all areas. 
Take the form of accurate and quality can 
be the difference between making right or 
wrong decisions. In this sense, the quality 
of information is a competitive advantage in 
business. Only store data about 
customers, suppliers, sales, purchasing 
and employees, is not enough. 
Organizations seeking the quality of data 
and their transformation into information 
that generates knowledge within the 
company, supporting the decision-making 
process. 

The BI systems provide an architecture 
with vision at various levels of detail, 
enabling organizations to processing and 

extraction of data collected in their 
information systems. The primary goal of BI 
is to transform information into knowledge 
to support quality decision-making 
processes of quickly and securely 
organizations. 

 
METODOLOGIA 

Neste artigo é apresentado uma 
visão geral dos conceitos, técnicas, 
sistemas e ferramentas que constituem um 
projeto de BI e como eles podem agregar 
valor à camada gerencial das 
organizações. 

O principal método de pesquisa 
será com revisões bibliográficas, tendo 
como base a literatura sobre temas 
relacionados em livros e conteúdos 
existentes na internet. 
 Este artigo será critério avaliativo 
do curso de Pós-graduação em Banco de 
Dados com ênfase em BI da Faculdade 
UNIBRATEC - IBRATEC. 
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1. BUSINESS INTELLIGENCE (BI) 

O BI pode ser traduzido como 
Inteligência de Negócios, ou Inteligência 
Empresarial. Isto significa que é um 
método que visa ajudar as empresas e 
instituições a tomar as decisões 
inteligentes. Essas organizações buscam 
nas soluções analíticas uma nova forma 
para gerir e conquistar a efetividade nos 
processos de negócios.  
 Os componentes da ferramenta de 
BI consistem na extração, transformação e 
cargas dos dados (ETL), no 
armazenamento dos dados (DW) e Data 
Marts, na análise de informações (OLAP) e 
na mineração de dados (DM).  



As ferramentas de BI podem 
fornecer uma visão sistêmica do negócio, 
sendo seu objetivo principal transformar 
grandes quantidades de dados em 
informações de qualidade para a tomada 
de decisões. Através delas, é possível 
cruzar dados, visualizar informações em 
várias dimensões e analisar os principais 
indicadores de desempenho empresarial. 
(Batista, 2004). 
 

A imagem 1 a seguir representa a 
arquitetura tradicional de BI com os seus 
principais componentes e técnicas 
utilizadas: 

 

Imagem 1 - Fonte: Silva (2011), Livro BI – 
Flávio Ceci, pág. 58) 

A primeira camada é a chamada de 
sistemas operacionais, ou seja, são as 
fontes de dados operacionais 
transacionais da organização, nessa 
camada estão todas as bases por setor.
 O processo de ETL recupera os 
dados dispersos pelas várias bases 
operacionais das organizações e após o 
processamento os concentra na forma de 
informações analíticas, no DW da 
organização. 

2. DATA WAREHOUSE (DW) 
Um DW ou Armazém de Dados é 

utilizado para armazenar informações 
relativas às atividades de uma organização 
de forma consolidada. Possibilita a análise 
de grandes volumes de dados, que são 
coletados a partir de sistemas 
transacionais OLTP. Trata-se de um banco 
de dados organizado para dar suporte à 
tomada de decisões estratégicas da 
empresa. Enquanto o DW usa dados de 
toda a corporação, os chamados Data 
Marts têm objetivo idêntico, mas em geral 

tratam apenas um assunto ou processo de 
negócio. 

O conceito de DW surgiu da 
necessidade de integrar dados 
corporativos espalhados em diferentes 
máquinas e sistemas operacionais, para 
que fosse possível tornar os dados 
acessíveis a todos os usuários dos níveis 
decisórios como mostra a Imagem 2, logo 
a seguir.  

 

 
Imagem 2 - Armazenamento das 

informações relativas as atividades de uma 
organização (Fonte: Grtcorp) 

 
3. EXTRACT, TRANSFORM AND LOAD 
(ETL) 

O ETL trata da sistematização e 
limpeza dos dados oriundos dos diversos 
sistemas organizacionais para a inserção 
em um DW ou Data Mart. 

Esse processo possui três etapas. 
A primeira é a extração (extract), a 
segunda é a transformação (transform) e 
por fim, a carga (load). Cada uma delas 
possui grande importância para o sucesso 
da transição dos dados dos sistemas de 
origem para o DW. 

A etapa de extração pode ser 
entendida como a fase onde os dados são 
extraídos dos OLTP e conduzidos para a 
staging area (área de transição ou área 
temporária), onde são convertidos para um 
único formato. A conversão se faz 
necessária devido a heterogeneidade 
existente nas informações oriundas 
desses sistemas, sendo essencial a 
conformação prévia para o tratamento 
adequado. 

Após a extração, teremos 
subsídios para iniciar a etapa de 
transformação e limpeza dos dados. 
Nessa fase são corrigidos, padronizados e 
tratados os desvios e inconsistências, 
transformando os dados de acordo com as 
regras do negócio. 



A etapa de carga ocorre em sequência 
com a de transformação. Assim que são 
efetuados os tratamentos necessários nos 
dados, a carga no DW é iniciada. Essa fase 
se resume a persistência dos dados na 
base consolidada. 
 

De forma geral, o ETL pode ser 
representado pela imagem 2 logo abaixo: 
 

 
 
Imagem 2 - Ilustração do processo de ETL. 
(Fonte: CanalTech) 

 
O processo de ETL, por exemplo, é 

essencial para a criação das estruturas de 
Dimensões e Fatos no ambiente do DW. É 
ele que faz a “ponte” de ligação entre o 
operacional e o DW. Devemos escolher 
bem as ferramentas que darão suporte ao 
processo, pois são essenciais para a 
correta execução das atividades do ETL. 

O ETL é fundamental para qualquer 
iniciativa de DW. Porém deve ser 
planejado com cuidado para não 
comprometer os sistemas transacionais 
OLTP das empresas. Um bom ETL deve 
ter escalabilidade e ser manutenível.  
Além disso, devemos analisar a janela de 
operação do ETL. Não é em qualquer 
momento que ele poderá ser executado. 
Do mesmo modo, devemos analisar a 
periodicidade de execução, como também 
definir qual será o alcance de dados que o 
ETL irá abranger. Esses detalhes são 
críticos para o sucesso do processo. 

Portanto, devemos tratar o ETL 
como sendo o “cordão umbilical” que une e 
possibilita a condução dos dados ao DW. 
O processo deve ser bem planejado para 
evitar transtornos futuros e até mesmo 
para que não ocasione, em casos 
extremos, a interrupção dos sistemas 
operacionais da empresa. Dessa forma, o 
DW terá informações tratadas, com 
qualidade e grande valor para apoiar as 
decisões organizacionais. 
 

4. ON-LINE ANALYTICAL PROCESSING 
(OLAP) 

OLAP é um conceito de interface 
com o usuário que proporciona a 
capacidade de ter ideias sobre os dados, 
permitindo analisá-los profundamente em 
diversos ângulos.  
As funções básicas do OLAP são: 
• visualização multidimensional dos dados; 
• exploração; 
• rotação; 
• vários modos de visualização. 

O OLAP e o DW são destinados a 
trabalharem juntos, enquanto o DW 
armazena as informações de forma 
eficiente, o OLAP deve recuperá-las com a 
mesma eficiência, porém com muita 
rapidez. As duas tecnologias se 
complementam, ao ponto de que um DW 
para ser bem-sucedido, já na sua 
concepção, deve levar em consideração o 
que se deseja apresentar na interface 
OLAP. 

O OLAP é uma interface com o 
usuário e não uma forma de 
armazenamento de dados, porém se utiliza 
do armazenamento para poder apresentar 
as informações. 
 
Os métodos de armazenamento são: 
• ROLAP (OLAP Relacional): Os dados 
são armazenados de forma relacional. 
• MOLAP (OLAP Multidimensional): Os 
dados são armazenados de forma 
multidimensional. 
• HOLAP (OLAP Híbrido): Uma 
combinação dos métodos ROLAP e 
MOLAP. 
• DOLAP (OLAP Desktop): O conjunto de 
dados multidimensionais deve ser criado 
no servidor e transferido para o desktop. 
Permite portabilidade aos usuários OLAP 
que não possuem acesso direto ao 
servidor. 

Os métodos mais comuns de 
armazenamento de dados utilizados pelos 
sistemas OLAP são ROLAP e MOLAP, a 
única diferença entre eles é a tecnologia de 
banco de dados. O ROLAP usa a 
tecnologia RDBMS (Relational Database 
Management System), na qual os dados 
são armazenados em uma série de tabelas 
e colunas. Enquanto o MOLAP usa a 
tecnologia MDDB (Multi Dimensional 
Database), onde os dados são 



armazenados em arrays 
multidimensionais. 

Os dois fornecem uma base sólida 
para análise e apresentam tanto 
vantagens quanto desvantagens. Para se 
escolher entre os dois métodos deve-se 
levar em consideração os requisitos e a 
abrangência do aplicativo a ser 
desenvolvido. 
ROLAP é mais indicado para DW pelo 
grande volume de dados, a necessidade 
de um maior número de funções e diversas 
regras de negócio a serem aplicadas. 

O MOLAP é mais indicado para 
Data Marts, onde os dados são mais 
específicos e o aplicativo será direcionado 
na análise com dimensionalidade limitada 
e pouco detalhamento das informações. 
 
4.1 OLTP e OLAP 

O OLTP, do inglês "On-line 
Transaction Processing", é o termo usado 
para se referir aos sistemas transacionais, 
ou seja, os sistemas operacionais das 
organizações. São utilizados no 
processamento dos dados de rotina que 
são gerados diariamente através dos 
sistemas informacionais da empresa e dão 
suporte às funções de execução do 
negócio organizacional. 

O OLAP trata da capacidade de 
analisar grandes volumes de informações 
nas mais diversas perspectivas dentro de 
um DW, OLAP também faz referência às 
ferramentas analíticas utilizadas no BI para 
a visualização das informações gerenciais 
e dá suporte para as funções de análises 
do negócio organizacional. 

Os sistemas OLTP e OLAP se 
diferenciam em diversos outros aspectos, 
vejamos na Tabela 1 abaixo.  
 

Características 
Sistemas 
Transacionais 
(OLTP)  

Sistemas 
Analíticos 
(OLAP) 

Atualizações Mais frequentes  
Menos 
frequentes 

Tipo de 
informação 

Detalhes Agrupamento 

Quantidade de 
dados 

Poucos Muitos 

Precisão Dados atuais Dados históricos 

Complexidade Baixa Alta 

Consistência Microscópica Global 

Exemplos 
CRM, ERP, 
Supply Chain 

MIS, DSS, EIS 

Terminologia Linhas e Colunas 
Dimensões, 
Medidas e Fatos 

 

Tabela 1 - Comparativo entre processamento 
Transacional e Analítico. 
 

Em resumo a grande diferença está 
no fato de que um está direcionado ao 
funcionamento dentro do ambiente 
operacional OLTP e o outro com foco 
essencialmente gerencial OLAP.  
 
5. MODELAGEM DIMENSIONAL 

Modelagem dimensional é uma 
técnica de projeto lógico normalmente 
usada para DWs que contrasta com a 
modelagem entidade e relacionamento. 
Modelagem dimensional é a única técnica 
viável para bancos de dados que devem 
responder consultas em um DW. A 
modelagem entidade e relacionamento é 
muito útil para registro de transações e 
para fase de administração da construção 
de um DW, mas deve ser evitada na 
entrega do sistema para o usuário final. 
A modelagem multidimensional foi definida 
sobre dois pilares ,Dimensões 
conformados, e fatos com granularidade 
única. 

Dimensões conformados diz 
respeito a entidade que servem de 
perspectivas de análise em qualquer 
assunto da organização. Uma Dimensão 
conformada possui atributos conflitantes 
com um ou mais Data Mart do DW. 

Por grão de fato entende-se a 
unidade de medida de um indicador de 
desempenho. Assim, quando se fala de 
unidades vendidas, estamos nos referindo 
em unidades vendidas de uma loja em um 
mês ou de um dado produto no semestre. 
Obviamente, esses valores não são 
operáveis entre si. 

A modelagem multidimensional 
visa construir um DW com dimensões 
conformados e fatos com grãos os mais 
próximos possíveis. Esse tipo de 
modelagem tem dois modelos, o Modelo 
Estrela (Star Schema) e modelo Floco de 
Neve (Snow Flake). 
 
5.1 STAR SCHEMA 

O nome “Estrela” se dá devido à 
disposição em que se encontram as 
tabelas, sendo a tabela fato centralizada 
relacionando-se com diversas outras 
tabelas de dimensão.  



Veja um exemplo da estrutura do 
modelo Estrela na imagem 3 a seguir:  

 
Imagem 3 - Representação de um Modelo 
Estrela. (Fonte: imasters) 

 
Nesse modelo os dados são 

desnormalisados para evitar joins entre 
tabelas, diminuindo o tempo de consultas, 
no entanto devido a repetição de dados, 
utiliza mais espaço em disco. A vantagem 
desse modelo é a eficiência na extração de 
dados, o que é um grande diferencial em 
se tratando de um DW.  
 
5.2 SNOW FLAKE 

O modelo de dados Snow Flake 
consiste em uma extensão do modelo 
Estrela onde cada uma das "pontas da 
estrela" passa a ser o centro de outras 
estrelas. Isto porque cada tabela de 
dimensão seria normalizada, "quebrando-
se" a tabela original ao longo de 
hierarquias existentes em seus atributos. 
Recomenda-se utilizar o esquema floco de 
neve apenas quando a linha de dimensão 
ficar muito longa e começar a ser relevante 
do ponto de vista de armazenamento.  

 
Veja um exemplo da estrutura do 

Floco de Neve na imagem 4 a seguir:  
 

 
 
Imagem 4 - Representação de um modelo 
Floco de Neve (Fonte: imasters) 

 
Devido a essa estrutura, o acesso 

aos dados é mais lento, mas facilita na 

construção de cubos de algumas 
ferramentas BI e Business Analytics. A 
decisão de optar pelo esquema estrela ou 
pelo floco de neve deve ser tomada 
levando-se em consideração o volume de 
dados, o SGBD e as ferramentas 
utilizadas, etc. 

Abaixo na Tabela 2 temos um 
comparativo entre esses dois modelos, 
são eles: 
 

 Modelo Estrela 
Modelo Floco de 

Neve 

Tabela 
dimensão 

Não normalizada Normalizada 

Tamanho 
físico 

Grande volume, 
já que os dados 
se repetem nas 
tabelas 
dimensões não 
normalizadas 

Volume reduzido, 
já que os dados 
das tabelas 
dimensões são 
normalizados para 
evitar repetições 

Velocidade 
das 
consultas 

Rápida 
Menos rápida, 
devido a 
normalização 

 
Tabela 2 - Comparativo entre o modelo 
Estrela e Floco de Neve. 
 
6. DATA MINING (DM) 

DM consiste em um processo 
analítico projetado para explorar grandes 
quantidades de dados, tipicamente 
relacionados a negócios, mercado ou 
pesquisas científicas, na busca de padrões 
de informações como associações, 
padrões e mudanças armazenadas em 
banco de dados. Possibilita a análise de 
altos volumes de dados gerando 
resultados que não poderiam ser 
percebidos através de uma simples 
consulta. Os algoritmos computacionais 
utilizados na mineração de dados são 
formulados utilizando técnicas de 
inteligência artificial. Essas técnicas focam 
a automação de atividades associadas 
com o pensamento humano, atividades 
como a tomada de decisão, resolução de 
problemas, aprendizado. Esses algoritmos 
buscam encontrar relações que o ser 
humano não poderia deduzir devido a sua 
limitação de análise de informação, muitas 
vezes em um processo de mineração de 
dados não se sabe o que se quer encontrar 
(descoberta não supervisionada de 
relações), a inteligência aplicada a este 
algoritmo deve ser capaz de vasculhar os 



dados a fim de identificar relações novas e 
úteis.  

A mineração de dados possui 
várias técnicas de caráter genérico, são 
elas: redes neurais, indução de regras, 
análises de séries temporais, 
classificação, estimativa, previsão, análise 
de afinidade e análise de agrupamentos. 
 
7. PENTAHO 

O Pentaho é um pacote de BI Open 
Source licenciado sob a GPL versão 2, 
com partes sob a LGPLv2, Common Public 
Licence, e do Mozilla Public License.  

A suíte Pentaho consiste em duas 
edições a Enterprise Edition (EE) e a 
Community Edition (CE). A edição 
Enterprise contém recursos e suporte extra 
e é obtida através de uma assinatura anual 
frequentemente reforçada por produtos 
add-on, geralmente sob a forma de plug-
ins, a partir da própria empresa e também 
da comunidade de usuários que é bastante 
ampla. 

A suíte Pentaho possui um 
conjunto de ferramentas que contemplam 
todas as fases de um projeto de BI, como 
ETL, OLAP, reporting, dashboard e DM. O 
Pentaho é um grande workflow que trata 
tudo como processos e serviços 
integrados de forma dinâmica e intuitiva. O 
Pentaho funciona nos sistemas 
operacionais Windows, Linux e Mac OS X, 
o requisito principal para rodar o Pentaho é 
o JDK (Java Development Kit), atualmente 
o Pentaho está na versão 6.0, o último 
Update sendo lançado em outubro de 
2015. Os arquivos de instalação do 
Pentaho BI Server edição Entreprise e 
Community podem ser encontrados nos 
endereços as seguir, edição Enterprise no 
link:  http://www.pentaho.com/download e 
a edição Community no link:   
http://sourceforge.net/projects/pentaho/. É 
possível encontrar na internet artigos 
sobre as particularidades das instalações, 
execução e customização das aplicações 
da suíte Pentaho, além de dicas e tutoriais 
bastante práticos e de fácil entendimento.  

A criação de soluções de BI com a 
plataforma Pentaho obedece a um fluxo 
simples, conforme mostrado na Imagem 5: 

1. Os clientes, PDI, PRD, PSW, PDS, 
PDA, criam os artefatos da solução; 

2. Esses artefatos são publicados no 
BI Server; 

3. Os usuários acessam o BI Server 
para executar as soluções. Uma 
solução de BI precisa de fontes de 
dados confiáveis e de alguma 
interface para seu cliente explorá-
los. Algum tempo depois, a 
exploração eventualmente 
amadurece em um processo, que 
pode ser automatizado, gerando 
valor para empresa. 

 

Imagem 5: Ilustra o processo de criação 
de uma solução de BI com a suíte Pentaho. 
(Fonte: devmedia)  

Os passos destacados correspondem à: 

1. Criação de DW, Data Mart ou dump 
do banco de dados com o Pentaho 
Data Integration, a partir de fontes 
de dados que podem ser bancos 
relacionais, serviços de rede, 
páginas web e fontes 
desestruturadas (como e-mail e 
documentos texto), além de 
arquivos (CSV, Excel, Etc.). 

2. Criação das soluções iniciais para 
exploração do repositório de 
dados: cubos OLAP, relatórios 
(com ou sem parâmetros), WAQR 
(Web Adhoc Query and Reporting). 
Todos os clientes de 
desenvolvimento podem ser 
usados. 

3. Entrega da solução com BI Server, 
com controle de acesso via web por 
seus clientes. Alguns clientes 
podem ter demandas especiais e 
optar por usar algum dos clientes 
de desenvolvimento, como PDI, 

http://www.oracle.com/technetwork/pt/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html
http://www.pentaho.com/download


Weka ou Report Designer para 
atendê-las. 

Abaixo uma breve descrição dos 
principais produtos da suíte Pentaho.  
 
7.1 Pentaho BI Server 

Pentaho BI Server é o console de 
gerenciamento de interação com o usuário 
final. Provê dois serviços conhecidos como 
PUC (Pentaho User Console) e PAC 
(Pentaho Administration User). Ele inclui 
recursos para o gerenciamento de 
segurança, execução de relatórios, 
dashboards, report bursting, regras de 
negócio com scripts e análises OLAP. 
 
7.2 Pentaho Data Integration (PDI) 

Também conhecido como Kettle é 
uma solução robusta para integração de 
dados, recomendada para processos de 
ETL responsáveis por popular um DW. 

O PDI é uma ferramenta de ETL 
que permite acessar e preparar fontes de 
dados para análise, mineração e geração 
de relatórios OLAP. Ele é normalmente 
iniciado quando se quer preparar dados 
para análise. 

O PDI é capaz de ler e escrever em 
vários formatos de SGBD, como Oracle, 
PostgreSQL, SQLServer, MySql, entre 
outros, e importar arquivos texto CSV, 
planilhas Excel e bases de dados ODBC. 
 
7.3 Pentaho Metadata Editor (PME) 

O PME é uma ferramenta que 
permite que o arquiteto da solução de BI 
agrupe os campos de tabelas que tenham 
alguma correlação, criando visões de 
negócios independentes, mesmo que 
campos de visões distintas residam em 
uma mesma tabela. Ele é totalmente 
visual, e pode mapear qualquer fonte de 
dados que possua um driver JDBC. 
7.4 Pentaho Schema Workbench (PSW) 

O Pentaho Schema Workbench é 
uma ferramenta gráfica que cria os cubos 
OLAP que serão exibidos na PUC. Ele tem 
uma interface visual para navegar entre as 
definições do cubo, permitindo criar 
métricas, dimensões e hierarquias. 

 
7.5 Pentaho Report Designer (PRD) 
 O Pentaho Report Designer é o 
gerador de relatórios stand-alone da suíte 

Pentaho, representante da categoria 
tornada famosa pelo Crystal Reports. Ele 
pode conectar-se a qualquer fonte de 
dados para qual exista um driver JDBC e 
criar relatórios pixel perfect, exibindo não 
apenas lista de dados, mas também o 
resultado de fórmulas, relatórios, links, 
imagens, gráficos (pizza, barra, linha etc.), 
dentre outros recursos. A partir da versão 
3.5, o PRD passou a oferecer 
parametrização de relatórios na própria 
ferramenta. O PRD pode ser usado 
sozinho, ou publicar os relatórios 
diretamente no BI Server, para posterior 
acesso via web. 
 
7.6 Pentaho Design Studio (PDS) 

O PDS é uma ferramenta baseada 
no Eclipse, trata-se de um ambiente de 
desenvolvimento de soluções avançadas 
de BI. 

O PDS funciona como uma 
interface gráfica para a criação de Xactions 
que são arquivos XML interpretados pelo 
BI Server, são como instruções de “passo-
a-passo” que dirigem a execução das 
atividades pelo BI Server, ele permite por 
exemplo, a definição de filtros avançados 
para relatórios e o envio de e-mails com os 
relatórios executados. 
 
7.7 Pentaho DM (WEKA) 

O Weka é um produto da 
Universidade de Waikato (Nova Zelândia) 
e foi implementado pela primeira vez em 
sua forma moderna em 1997. Ele usa a 
GNU General Public License. O software 
foi escrito na linguagem Java e contém 
uma interface gráfica para interagir com 
arquivos de dados e produzir resultados 
visuais. 

Weka consiste em algoritmos de 
aprendizado de máquina para um amplo 
conjunto de tarefas de mineração de 
dados. Ele contém funções para 
processamento de dados, análise de 
regressão, métodos de classificação, 
análise de cluster e visualização. Com 
base nos padrões descobertos, os 
usuários podem por exemplo prever 
tendências futuras. O Weka não é 
disponibilizado junto com o pacote da suíte 
do Pentaho, tendo que ser baixado 
separadamente, link para o download 
http://sourceforge.net/projects/weka/.   



 
7.8 Pentaho Analysis Services 
(Mondrian)  

Pentaho Analysis Services, 
conhecido como Mondrian, é responsável 
pelo servidor OLAP onde podemos 
construir os cubos que permitem 
segmentar a informação por eixos de 
análise, permitindo a análise e 
compreensão da informação com base em 
várias perspectivas. 

Desta forma pode-se cruzar a 
informação com várias dimensões de um 
modo muito simples, utilizando drag-and-
drop, drilling into, drilling across, 
encadeamento de dimensões, entre 
outros, bem como encontrar a causa de um 
problema que lhe sobressaiu num simples 
relatório. 

É escrita em linguagem Java, e 
implementa a linguagem MDX, XML for 
Analysys e especificações JOLAP, e lê a 
partir de instruções SQL e outras fontes de 
dados, agregando os dados em uma 
memória cache. O Mondrian pode ser 
executado separadamente do Pentaho BI, 
mas está disponível em ambas as versões 
Enterprise e Community. O visor OLAP 
utilizado pela versão Community é o JPivot 
e para versão Entrerprise o Pentaho 
Analyser.  
 
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Pode-se afirmar que o BI tem como 
objetivo principal transformar grandes 
quantidades de dados em informações de 
qualidade, para a tomada de decisão, de 
modo a possibilitar uma visão sistêmica do 
negócio e auxiliar na distribuição uniforme 
dos dados entre os analistas de 
negócios.  As aplicações de BI podem 
auxiliar em vários segmentos das 
organizações, essas aplicações podem 
ajudar na análise de tendências, 
transformação do mercado, alterações no 
comportamento de clientes, padrões de 
consumo, preferências dos clientes, 
recursos das empresas e condições de 
mercado. 

É importante ressaltar que as 
soluções de BI acompanham as 
necessidades da organização, evoluindo 
conforme vão surgindo novos recursos, 
mídias e desafios. O investimento em BI 

por parte das organizações é incentivado 
pela necessidade de criação de um 
ambiente proativo para a tomada de 
decisão. 

A solução Open Source Pentaho 
possui várias suítes que formam uma 
plataforma completa de BI, apresentando 
uma grande flexibilidade e independência, 
alta confiabilidade e segurança a um custo 
mínimo de implantação e manutenção o 
que a torna uma das soluções mais 
robusta e popular do mercado. 
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