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Resumo - A presente pesquisa propôs-se a formalizar uma estrutura de Bussiness Intelligence, composta de 

recursos como Extraction, Transform and Load (ETL), Data Warehouse (DW), Data Marts (DMa), Data mining 

(DMi) e Online Analitical Processing (OLAP) para dar suporte à gestão do desempenho científico no âmbito 

público. Para isso se fez necessária uma pesquisa aplicada e uma pesquisa bibliográfica. No estudo foi sugerida a 

utilização de um sistema ETL para alimentar o DW e o DMa ficando a análise destes dados encarregadas de 

serem executadas por um sistema de DMi e um sistema OLAP tomando como modelo os indicadores de 

desempenho e a análise dinâmica antes elaborados. Com essa estrutura foram propostos modelos de relatórios 

digitais com os resultados em forma de planilhas, gráficos e tabelas de modo a tornar a tarefa de gerir a produção 

científica mais produtiva. 
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Abstract - This study aimed to formalize a framework for Business Intelligence, composed of features such as 

Extraction, Transform and Load (ETL), Data Warehouse (DW), Data Marts (DMA), Data mining (DMI) and 

Online Analytical Processing (OLAP ) to support the management of scientific performance in public. For it was 

necessary an applied research and a literature search. The study was suggested to use a system to feed the DW 

ETL and DMA analysis of these data being in charge of being executed by a system of DMI is an OLAP system 

taking as model the performance indicators and dynamic analysis developed before. With this structure were 

proposed models of digital reports with the results in the form of spreadsheets, graphs and tables to make the 

task of managing scientific production more productive. 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, técnicas administrativas como Balanced ScoreCard (BSC), Business 

Intelligence (BI), Business Activity Monitoring (BAM) têm sido implantadas, mas, na maioria 

das vezes, não refletem em um tempo ideal  a  realidade organizacional, pois não é suficiente 

ter as ferramentas, sendo também necessário interpretar os dados obtidos transformando-os 

em informações úteis de forma mais ágil. O desejo de os gestores guiarem-se por meio de 

ferramentas computacionais, de tal forma que possam tomar decisões baseadas em dados on 

line atualizados, parece, de fato, um problema. 

Pesquisadores da área, como [1], acusam o uso das técnicas acima realçando a 

ferramenta, e não o aspecto gerencial, como possíveis causas que prejudicam a gestão que se 

quer. Essa prática leva a resultados não confiáveis aos tomadores de decisão. Uma solução é o 

maior uso de manipulação estatística dos dados que gerem informações relevantes que os 

auxiliem na compreensão das atividades da organização.  Como trabalho completo, deve 

seguir a quantidade de páginas comum à área de conhecimento no qual o trabalho está 

inserido. 

Particularmente, o âmbito público necessita da associação de recursos administrativos e 

estatísticos para fundamentar decisões importantes que envolvam, frequentemente, o 

direcionamento do orçamento público voltado para a satisfação dos interesses sociais. É o 

caso do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) que, preocupado com a nova missão de 



 

 

promover pesquisa científica, deve conhecer, por exemplo, a produção de seus servidores nos 

diferentes setores, nos diferentes campi, visando direcionar os investimentos e as decisões de 

modo dinâmico e ágil, cumprindo, assim, com uma gestão mais gerencial e voltada para 

necessidade da comunidade local e mundial. 

Nesse sentido, propõe-se formalizar uma estrutura de BI, composta de recursos como 

Extraction, Transform and Load (ETL), Data Warehouse (DW), Data Marts (DMa), Data 

Mining (DMi) e Online Analitical Processing (OLAP) para dar suporte à gestão do 

desempenho científico do IFES, de modo a tornar as tomadas de decisões mais pautadas em 

informações atualizadas e guiar os pesquisadores ao atingimento de metas previamente 

delineadas por instituições brasileiras de fomento à pesquisa, como a CAPES (Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e o CNPq (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico), dando à instituição respaldo para ampliar seu 

desenvolvimento em pesquisas. 

 

METODOLOGIA 

 De modo a auxiliar a gestão do desempenho científico no IFES e alertar para 

determinados fatores, bem como apontar falhas e melhorias, se fez necessária uma pesquisa 

aplicada pois, segundo [2], ela é fundamentalmente motivada pela necessidade de resolver 

problemas concretos, imediatos ou não, e tem finalidade prática, ao contrário da pesquisa 

pura, motivada basicamente pela curiosidade intelectual do pesquisador e situada, sobretudo, 

no nível da especulação.    

Foram, portanto, utilizados dados históricos extraídos da pesquisa de [3], indicadores de 

desempenho e índices elaborados na pesquisa de [4] e a análise dinâmica realizada na 

pesquisa de [5], todas relacionadas ao IFES, de modo a se criar um banco de dados. Segundo 

preceitos do BI um Banco de Dados é um conjunto de dados que pertence ao mesmo contexto 

e está armazenado sistematicamente dentro de alguma estrutura que os suporta. 

Quanto aos meios de investigação, a pesquisa, segundo os critérios de [2], é classificada 

como sendo bibliográfica que é o estudo sistematizado desenvolvido com base em material 

publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público 

em geral. Com os dados dessa pesquisa bibliográfica, foi possível formalizar um modelo de 

apoio ao processo decisório, utilizando o conceito de Business Intelligence, para suprir a 

demanda de informações atualizadas dos gestores de desempenho científico do IFES e guiar 

seus pesquisadores ao atingimento de suas metas. 

Foram utilizados na pesquisa cinco conceitos que integram os sistemas de BI: o 

Extraction, Transform and Load (ETL), para fazer o processo de extração dos dados na fonte 

e alimentar o banco de dados do BI, o Data Warehouse (DW) para ser o armazém dos dados 

extraídos na fonte, os Data Marts (DMa) que são as subdivisões do DW, o Data Mining 

(DMi) para fazer parte do processo de análises dos dados armazenados em DW e em DMa. 

Também foi utilizado os conceitos de Online Analitical Processing (OLAP) que faz parte do 

processo de análises dos dados em perspectivas diferentes do DMi e gera relatórios na forma 

de gráficos e tabelas com os resultados das análises visível em interfaces computacionais. 

 

DISCUSSÃO  

Os aplicativos para suporte de decisões baseados em warehousing, podem tornar mais 

prática e fácil a exploração de dados para maior eficácia do gerenciamento da produção 

científica do IFES, tanto do ponto de vista da disponibilidade quanto da confiabilidade. 

Um dos problemas mais comuns quando é necessário consolidar informações ou 

realizar tarefas de análise é a necessidade de saber onde está armazenado cada dado, com qual 

formato e qual o seu nível de consistência. Tudo isto sem mencionar sequer as complicações 

apresentadas pelo problema de acesso aos dados por questões de segurança. Portanto, se fez 



 

 

necessário o auxílio do estudo realizado por [3] em que foi realizado um levantamento 

histórico de toda a produção científica dos mestres e doutores do IFES do período de 2006 a 

2010.  

Segundo [3] para obtenção das informações contidas nos currículos dos professores 

referente à sua produção científica foi utilizado um extrator, que captura as informações 

diretamente da base de dados do Currículo Lattes - da base de dados do CNPq - por meio do 

CPF (Cadastro de Pessoa Física) disponibilizado no sistema que gerencia os mais diversos 

setores e departamentos da instituição disponibilizando informações precisas e com agilidade 

à comunidade acadêmica, este sistema é chamado de Q-ACADÊMICO. 

Seguindo a linha da pesquisa de [3] quanto à produção científica dos professores, foram 

analisados os tipos de trabalhos realizados: orientações concluídas por nível de atuação: 

graduação, mestrado e doutorado, e produção como pesquisador: em número de livros 

publicados, capítulos de livros, artigos em periódicos e participação em eventos. 

Em seguida, os dados foram agrupados segundo as áreas de conhecimentos da CAPES: 

Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da Saúde, Ciências 

Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes e 

Multidisciplinares. 

Para futuramente alimentar o Data Warehouse e os Data Marts será usado um sistema 

ETL que extrairá do Currículo Lattes dos professores, que conste no Lattes o IFES como local 

de trabalho, informações referentes às suas produções científicas. Essas informações por meio 

do sistema ETL serão importadas para o Data Warehouse do sistema BI dos gestores de 

desempenho científico do IFES e serão sempre atualizadas a cada vinte e quatro horas 

garantindo que as decisões sejam tomadas baseadas em informações atualizadas. 

Com os dados armazenados em Data Warehouse é necessário formalizar o processo de 

análise desses dados. A utilização do Data Mining é uma argumentação ativa para esta etapa, 

isto é, em vez de o gestor definir o problema, selecionar os dados e as ferramentas para 

analisar tais dados, as ferramentas do Data Mining pesquisam automaticamente os mesmos à 

procura de anomalias e possíveis relacionamentos, identificando, assim, problemas que não 

tinham sido identificados pelo gestor. 

Ainda dentro das ferramentas de análise dos dados se faz necessário o uso de sistemas 

OLAP de modo a gerar relatórios na forma de gráficos e planilhas das análises realizadas e, 

dessa forma, providenciar os elementos necessários a quem toma as decisões na gestão do 

desempenho científico do IFES. 

As análises iniciais dos dados coletados que futuramente integrarão o Data Warehouse 

do BI de gestão do desempenho científico do IFES foram realizadas a partir das pesquisas de 

[3], [4] e [5] de forma manual sem o auxílio de um sistema computacional. E assim foram 

transportadas para essa pesquisa a fim de serem estruturados em um sistema BI que, por sua 

vez analisará e apresentará em seus relatórios. Em outras palavras, todo o tratamento analítico 

dado pelos autores citados não sofrerá qualquer alteração, sendo apenas implementado em 

uma estrutura de BI. A partir daí, é possível que a nova geração de dados seja analisada com o 

mesmo rigor, porém de forma computacional. Os relatórios serão produtos das análises 

elaboradas pelo DMi e o sistema OLAP e, estes relatórios serão expostos na forma de 

planilhas, gráficos e tabelas como apresentados pelos autores citados anteriormente.  

CONCLUSÕES 

O objetivo principal do trabalho foi o de apresentar um modelo de business intelligence 

o qual tem por finalidade principal o auxílio aos gestores do desempenho científico do IFES, 

no que tange ao processo decisório de modo a guiar os pesquisadores ao atingimento de metas 

previamente delineadas por instituições brasileiras de fomento à pesquisa, como a CAPES e o 

CNPq, dando à instituição respaldo para ampliar seu desenvolvimento em pesquisas bem 

como a abertura de cursos de pós-graduação, mestrados e doutorados. 



 

 

Foi, então, dada continuidade às pesquisas de [3], [4] e [5] a fim de formalizar um Data 

Warehouse (DW) inicial para a modelagem do BI de auxílio à gestão do desempenho 

científico. 

Na pesquisa foi sugerida a utilização de um sistema ETL para alimentar o DW e o DMa 

formulados com os dados iniciais coletados na pesquisa de [3] e a análise destes dados ficam 

encarregadas de serem executadas por um sistema de DMi e outro OLAP tomando como 

modelo os indicadores de desempenho elaborados na pesquisa de [4] e a análise dinâmica 

realizada na pesquisa de [5]. Como resultado dessas análises, serão emitidos relatórios com os 

resultados em forma de planilhas, gráficos e tabelas para tornar a tarefa de gerir a produção 

científica do IFES mais produtiva e com maior embasamento. 
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