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RESUMO 

 
 
 

Um problema recorrente em órgãos públicos é a dificuldade de coletar, integrar, analisar e 
visualizar dados essenciais para a prática de uma gestão eficiente, o que compromete a 
qualidade dos serviços prestados a sociedade. Inconsistência, incompletude e redundância 
dificultam a coleta, a integração e a análise, e consequentemente inviabiliza o processo de 
visualização de dados. 

O objetivo de BI é oferecer suporte a manipulação de dados e permitir aos gestores acessá-
los de maneira interativa. Para que estes serviços sejam realizados com eficácia, é importante 
escolher ferramentas compatíveis com as necessidades da organização. 
    Este trabalho tem como principal objetivo selecionar uma plataforma de BI open source 
que consiga atender as demandas de instituições públicas e mostrar como a plataforma 
selecionada pode contribuir com a melhoria da gestão da informação no ambiente 
organizacional. 
    Para alcançar este objetivo foi realizada uma pesquisa onde foram identificadas as 
principais ferramentas de BI open source. Também foram identificados três modelos de 
avaliação de softwares open source que poderiam ser utilizados na identificação da ferramenta 
mais adequada e realizada uma análise para escolher o modelo mais apropriado. 
   Após a escolha do modelo de avaliação que seria utilizado, foi selecionada uma ferramenta 
de BI open source através do modelo de avaliação escolhido. A partir da seleção de uma 
ferramenta, foi possível realizar um estudo de caso para exemplificar a utilização de técnicas 
de BI na análise de dados em uma organização estatal. 
 
Palavras-chave: businesss intell igence, open source, órgãos públicos. 
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ABSTRACT 

 
 
    A recurring problem in public agencies is the difficulty to collect, integrate, analyze and 
visualize data essential to the practice of efficient management, which compromises the 
quality of services provided to society. Inconsistency, incompleteness and redundancy hinder 
the gathering, integration and analysis, and consequently prevents the data visualization 
process. 
    The goal of BI is manipulating data to support offer and allow managers to access them 
interactively. For these services to be carried out effectively, it is important to choose tools 
that are compatible with the organization's needs. 
    This work aims to select a BI open source platform that can meet the demands of public 
institutions, and show how the selected platform can help to improve the management of 
information in the organizational environment. 
    To accomplish this research the main open source BI tools were identified was performed. 
Also we identified three evaluation models and maturity of open source software that could be 
used in identifying the most appropriate tool and conducted an analysis to choose the most 
appropriate model. 
   After choosing the assessment model that would be used, it selected a BI open source tool 
through the chosen evaluation model. From the selection of a tool, it was possible to conduct 
a case study to illustrate the use of BI techniques in data analysis in a public organization. 
 
 
Keywords: businesss intell igence, open source, public companies. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

    As organizações públicas enfrentam grandes dificuldades na manipulação de dados imprescindíveis 

para prática de uma gestão eficiente, o que compromete a qualidade dos serviços prestados por estes 

órgãos. A importância destes dados ocorre devido à necessidade de obter informações responsáveis por 

direcionar ações que determinam a operacionalização de serviços que serão ofertados à sociedade.  

    A utilização de tecnologia da informação tem o potencial de reduzir dras ticamente o número de falhas 

nos processos envolvidos na assistência ao cidadão, ocasionando a melhoria da qualidade dos serviços e 

a redução de custos. Já a utilização de ferramentas de BI fornece ao usuário a possibilidade de analisar a 

organização de uma maneira holística, o que permite o reconhecimento de padrões e desvios que 

auxiliem na definição e melhoria de processos organizacionais.  

    O conceito de BI de forma mais ampla, pode ser entendido como a utilização de variadas fontes de 

informação para definir estratégias de competitividade nos negócios de uma empresa. (BARBIERI, 

2011) 

    O alto custo financeiro, em muitos casos, inviabiliza a aquisição de soluções de BI proprietárias por 

parte das instituições públicas e para que as mesmas possuam acesso aos recursos que a BI pode oferecer 

é necessário lançar mão de ações que permitam a livre utilização e a livre distribuição de todos os 

recursos existentes na ferramenta. 

    O software livre, conforme a definição de software livre criada pela Free Sof tware Foundation, é o 

software que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído sem restrição. A forma usual 

de um software ser distribuído livremente é sendo acompanhado por uma licença de software livre e com 

a disponibilização do seu código-fonte. Em 1998 foi criada na Califórnia a Open Source Initiative, que 

adota o termo Open Source para se referir aos softwares livres, e tem uma postura voltada ao 

pragmatismo visando à adoção do software de código aberto como uma solução viável, com menos viés 

ideológico que a Free Software Foundation. 

    Visto que a característica da análise é a livre utilização do software, este trabalho não diferencia as  

abordagens da Open Source Initiative e da Free Software Foundation  e suas respectivas licenças. 

    Plataformas de BI open source dividem semelhanças com outros softwares e, ao mesmo tempo, são 

muito diferentes. A principal diferença é o modelo de negócios adotado por cada empresa, o qual define 

a dependência e arquitetura das estratégias empresariais. Estas plataformas são formadas principalmente 
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por clientes e usuários que formam um ecossistema resultado de interações complexas e que 

compartilham um espaço de decisões.  (GIOIA, CAZZIN e DAMIANI, 2008) 

    A existência de diferentes soluções OS de BI ocasiona outro problema para os gestores: A escolha de 

uma ferramenta em consonância com as peculiaridades do ambiente de negócio em que a organização 

está inserida. Para escolher dentre os softwares de BI disponíveis qual é o mais adequado para 

implantação em órgãos públicos, existe a necessidade de aplicar um modelo para avaliação e seleção do 

mesmo. Isso permite uma padronização do processo, além de possibilitar uma reutilização do 

conhecimento contido no modelo para a realização de avaliações em um ou tro momento. 

    Este trabalho tem como objetivo selecionar uma plataforma OS de BI que consiga atender as 

demandas de instituições públicas e mostrar, através de um estudo de caso, como a plataforma 

selecionada pode contribuir com a melhoria da gestão da informação no ambiente organizacional. 

    Para encontrar modelos que possam ser utilizados neste trabalho, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica, com isso foi possível identificar conceitos e descrever os modelos de avaliação que visam 

a seleção de uma plataforma. Portanto, foram pesquisados artigos no banco de periódicos da CAPES 

entre 2005 e 2016. Dos textos escolhidos observaram-se as referências e alguns foram selecionados para 

fundamentar a pesquisa. 

    Para identificar as principais plataformas OS de BI foi realizada uma pesquisa documental, a partir de 

documentos contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente autênticos. Este tip o de 

pesquisa tem sido utilizado nas ciências sociais, na investigação histórica, a fim de descrever ou 

comparar fatos sociais, estabelecendo suas características ou tendências. (GERHARD e SILVEIRA, 

2009.) 

   Para análise dos resultados obtidos adotou-se a abordagem qualitativa. A abordagem qualitativa pode 

ser realizada através da análise de textos e interpretação pessoal dos achados (CRESWELL, 2010). 

Dessa forma, as plataformas identificadas foram estudadas quanto as suas funcionalidades e maturidade 

do projeto. 

    O restante desse texto é organizado da seguinte maneira: O capítulo 2 apresenta uma breve 

fundamentação teórica sobre o assunto. No capítulo 3, são apresentados alguns modelos de avaliação de 

software OS, resultando na escolha de um modelo. No capítulo 4, é onde o modelo escolhido é adaptado 

para a avaliação e seleção de softwares OS de BI. No capítulo 5, é realizada a avaliação e seleção da 

plataforma mais adequada, utilizando o modelo adaptado. No capítulo 6, é apresentado um estudo de 

caso que mostra como a plataforma escolhida pode ser útil na análise dados. O capítulo 7 é composto 

pela conclusão do trabalho, onde é discutido tudo o que foi feito e o que pode ser melhorado no futuro.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

    BI é um conjunto de tecnologias de apoio à decisão destinadas a permitir que executivos, gerentes e 

analistas escolham as melhores ações para uma determinada situação, de forma rápida . Sistemas de BI 

combinam dados operacionais com ferramentas analíticas para apresentar informações relevantes em um 

contexto específico. O objetivo é melhorar a pontualidade e qualidade dos insumos para o processo de 

decisão a fim de compreender as capacidades disponíveis na organização; o estado da arte, tendências e 

direções futuras nos mercados, as tecnologias e o ambiente regulatório em que a empresa  está inserida.  

(CHAUDHURI, DAYAL e NARASAYYA, 2011) 

    A arquitetura típica de apoio BI é mostrada na Figura 01. Os dados sobre os quais as tarefas de BI são 

realizadas muitas vezes vem de diferentes fontes tipicamente de vários bancos de dados operacionais em 

todos os departamentos dentro de uma organização, bem como de fornecedores externos.  

 

 

Figura 01: Arquitetura típica de apoio a BI  (CHAUDHURI, DAYAL e NARASAYYA, 2011) 

 

    Diferentes fontes contêm dados de qualidade variável, utilizam representações incompatíveis, códigos 

e formatos, que têm de ser reconciliados. Assim, os problemas de integração, limpeza e padronização de 

dados podem ser desafiadores. Além disso, rotinas de BI geralmente precisam ser realizadas de forma 

incremental, com novos dados inseridos a todo instante. Para atender esta demanda é necessária a 

utilização de uma ferramenta escalável de carregamento de dados. Estas tecnologias são conhecidas 

como ferramentas ETL. 

    O processo de ETL consiste em extração (leitura dos dados de um ou mais bancos de dados),  

transformação (conversão dos dados extraídos de sua forma anterior na forma em que precisam estar, 

para que sejam colocados em um data warehouse ou apenas em outro banco de dados) e carga 
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(colocação dos dados no data warehouse). A transformação ocorre com o uso de regras ou tabelas de 

busca ou com a combinação dos dados com outros dados. As três funções de banco de  dados são 

integradas em uma ferramenta para extrair dados de um ou mais bancos e colocá-los em outro banco de 

dados ou data warehouse consolidados. (TURBAN, 2011) 

    Cada vez mais existe a necessidade de realizar atividades BI em tempo quase real, isto é, tomar 

decisões de negócios com base nos dados operacionais em si. Motores especializados, denominados 

motores de processamento de eventos complexos (CEP) surgiram para apoiar esses cenários. Os motores 

CEP são fundamentais para a execução de consultas SQL complexas em grandes volumes de dados, 

como as consultas ad-hoc , por exemplo. 

    Consultas ad - hoc são consultas com acesso casual único e tratamento dos dados segundo parâmetros 

nunca antes utilizados, geralmente executado de forma iterativa e heurística. Isso tudo nada mais é do 

que o próprio usuário gerar consultas de acordo com suas necessidades de cruzar as informações de uma 

forma não vista e com métodos que o levem a descoberta daquilo que procura. (INMON e NESAVICH, 

2007) 

 

2.1 Olap 

 

    Um modelo conceitual muito utilizado nas atividades de BI é a vista multidimensional de dados. Em 

um modelo de dados multidimensional, há um conjunto de medidas numéricas que são os objetos de 

análise. Cada uma das medidas numéricas está associada a um conjunto de dimensões, que 

proporcionam o contexto para a medida. Assim, a medida pode ser vista como um valor no espaço 

multidimensional de dimensões. Cada dimensão é descrita por um conjunto de atributos, por exemplo, a 

dimensão de um produto pode ser constituído dos seguintes atributos: a categoria, indústria, número do 

modelo, ano da sua introdução. As propriedades de uma dimensão pode m ser relacionadas por meio de 

uma hierarquia de relacionamentos. 

    O processamento analítico on-line (OLAP) é a tecnologia responsável por realizar operações em uma 

visão multidimensional. Servidores OLAP são implementados usando um mecanismo de 

armazenamento multidimensional (MOLAP); um motor de DBMS relacional (ROLAP) como o back-

end; ou uma combinação híbrida chamado HOLAP.  

    Servidores MOLAP realizam a análise dados através de um mecanismo de armazenamento que usa a 

abstração de uma matriz multidimensional. Eles normalmente mapeiam grandes cubos de dados para 

acelerar a consulta em processamento. Tal abordagem tem a vantagem de excelentes propriedades de 



  5 

 

indexação e tempos de resposta para consultas rápidas, mas prevê a utilização do armazenamento 

relativamente pobre, especialmente quando o conjunto de dados é escasso. Para melhor se adaptar a 

conjuntos de dados esparsos, servidores MOLAP identificam regiões densas e esparsas de dados, e 

indexam essas regiões de forma diferente. Por exemplo densas sub-matrizes do cubo são identificadas e 

armazenadas em formato de matriz, enquanto que as regiões dispersas são comprimidas e armazenadas 

separadamente. 

    Em ROLAP, o modelo multidimensional é mapeado em relações e consultas SQL. Eles contam com 

os dados e técnicas de armazenamento descritas anteriormente para acelerar o processamento de uma 

consulta relacional. Além disso, servidores ROLAP precisam implementar funcionalidades não 

suportadas no SQL, como a mediana, moda e janela de tempo com base média móvel.  

    Os projetos de banco de dados usados em ROLAP são otimizados para eficiência na consulta e no 

carregamento de dados. A maioria dos sistemas ROLAP usam um esquema em estrela para representar o 

modelo de dados multidimensional. O banco de dados consiste em uma tabela de fatos única e existe 

uma única tabela para cada dimensão. Cada linha na tabela fato possui um ponteiro (chave estrangeira) 

para cada uma das dimensões que proporcionam as suas coordenadas multidimensionais e armazenam as 

medidas numéricas para essas coordenadas. Cada tabela de dimensão consiste em colunas que 

correspondem aos atributos da dimensão.  

    Esquemas em estrela não preveem explicitamente suporte para hierarquias de atributo. Já esquemas 

em floco de neve  proporcionam um refinamento de esquemas estrela onde a hierarquia dimensional é 

explicitamente representado por normalizar as tabelas de dimensão. Isto conduz a vantagens em manter 

as tabelas de dimensão.  (CUZZOCREA, BELLATRECHE e SONG, 2013) 

    A arquitetura HOLAP combina ROLAP e MOLAP dividindo o armazenamento de dados entre um 

MOLAP e um armazenamento relacional. A divisão pode ser feita de formas diferentes. Um método 

consiste em armazenar dados detalhados em um SGBD relacional como servidores ROLAP, e  dados 

agregados em MOLAP. Outro método é a armazenar dados mais recentes em MOLAP para fornecer um 

acesso mais rápido, e os dados mais antigos em ROLAP. 

 

2.2 Data Mining 

 

    Data Mining é um processo analítico concebido para explorar dados em busca de padrões consistentes 

ou relações sistemáticas entre as variáveis, e, em seguida, para validar os resultados aplicando os 

padrões detectados a novos subconjuntos de dados.  (RAMOS e SANTOS, 2009) 
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    O objetivo final de mineração de dados é predição - e mineração de dados preditiva é o tipo mais 

comum de mineração de dados e que tem os aplicativos de negócios mais diretos. O processo de 

mineração de dados consiste em três etapas:  a exploração inicial, construção do modelo ou padrão de 

identificação com validação ou verificação, e a implantação (ou seja, a aplicação do modelo com novos 

dados, a fim de gerar previsões).  (BARBIERI, 2011) 

    A exploração geralmente começa com a preparação de dados e pode envolver limpeza e 

transformação de dados, seleção de subconjuntos e de registros e - no caso de conjuntos de dados com 

um grande número de variáveis  ("campos") - realização de algumas operações de seleção de 

características preliminares para trazer o número de variáveis a uma gama controlável (dependendo dos 

métodos estatísticos que estão a ser considerados). Em seguida, dependendo da natureza do problema 

analítico, esta primeira fase do processo de extração de dados pode envolver a escolha de ferramentas de 

predição para elaborar análises exploratórias utilizando uma ampla variedade de métodos gráficos e 

estatísticos, a fim de identificar as variáveis mais relevantes e determinar a complexidade ou a natureza 

geral de modelos que podem ser utilizados na fase seguinte. 

    A construção envolve a consideração de vários modelos e escolha do melhor, com base no seu 

desempenho preditivo (isto é, explicar a variabilidade em questão e produzindo resultados estáveis em 

toda amostra). Há uma variedade de técnicas desenvolvidas para alcançar esse objetivo - muitas das 

quais estão baseadas nas denominadas "avaliação de modelos competitivos", isto é, a aplicação de 

modelos diferentes para o mesmo conjunto de dados e então comparar o seu desempenho para escolher o 

melhor. 

    Já a etapa de implantação envolve a utilização do modelo selecionado como melhor na etapa anterior 

e aplicando-o a novos dados, a fim de gerar as previsões e estimativas do resultado esperado.  

    Data Mining tem se tornado cada vez mais popular como uma técnica de gerenciamento de 

informações no ambiente organizacional, onde é esperado para revelar estruturas de conhecimento que 

podem orientar decisões em condições de segurança limitada. Nas últimas décadas, houve um interesse 

crescente no desenvolvimento de novas técnicas analíticas projetadas especificamente para abordar as 

questões relevantes para a mineração de dados de negócios , como árvores de decisão, mas Data Mining 

ainda se baseia nos princípios conceituais de estatísticas, incluindo a tradicional análise exploratória de 

dados. 
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3 MODELOS DE AVALIAÇÃO DE SOFTWARES OS 
 

        A qualidade e a confiabilidade de projetos OS são afetadas por muitas variáveis. Muitas vezes, a 

adoção de uma plataforma OS é afetada pela reputação do desenvolvedor e não pela qualidade real do 

produto. No entanto, diferentes indicadores podem fornecer dicas a respeito de um projeto OS, tais 

como: o número de usuários, a longevidade do projeto, a documentação, etc. A lista de possíveis 

indicadores é ilimitada e, além dos mais comuns, como número de downloads e número de bugs 

reportados, existem muitos outros que podem ter diferentes interpretações. Por isso, é importante ter um 

conjunto estruturado de critérios a serem utilizados para avaliar um projeto OS. 

A fim de evitar prejuízos e minimizar riscos, uma organização deve comprovar a qualidade de uma 

solução OS antes de implantá-la. Através de modelos de avaliação é possível mensurar a viabilidade de 

uma ferramenta OS ao identificar suas vantagens e também suas deficiências.  

    Os modelos fornecem um conjunto selecionado de critérios com sua interpretação e a descrição de 

como usá-los. Existem vários indicadores para a qualidade do código, para a funcionalidade, a 

usabilidade, a capacidade de teste, a documentação. Além disso, existem várias maneiras de medir tais 

características. Portanto, é essencial para um modelo de avaliação apresentar um subconjunto consistente 

de métricas, já que nem todos eles podem ser utilizados em todos os casos.   (PETRINJA, SILLITTI e 

SUCCI, 2011)   

    Modelos de avaliação precisam atender a diferentes perspectivas de uso por parte de desenvolvedores, 

e de usuários. Eles possuem diferentes expectativas sobre a concepção de um projeto OS e por esta 

razão, um modelo deve ser flexível e ser capaz de se adaptar a diferentes casos de utilização.  (DEPREZ, 

MONFILS, et al., 2007) 

    Um aspecto que contribui para a aceitação de um modelo é a quantidade de critérios e procedimentos 

de avaliação pois possibilita a utilização do mesmo em diversos cenários organizacionais.  

    Vários modelos foram criados ao longo dos anos, com o objetivo principal de fornecer para as 

empresas algumas ferramentas capazes de avaliar a confiabilidade e a adequabilidade de soluções OS.  

Para identificar os modelos mais utilizados foram realizadas consultas a diferentes fontes bibliográficas, 

como Deprez e Alexandre (2008) e Petrinja, Sillitti e Succi (2010). 

    Os modelos apresentados a seguir surgiram da necessidade de diferentes empresas em avaliar a 

qualidade de ferramentas OS em um contexto específico e podem ser adaptadas de acordo com a 

necessidade do usuário 
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3.1 The Navica/Golden Open Source Maturity Model (N-OSMM) 
 

    Desenvolvido em 2004 pelo diretor da empresa Navica, Bernard Golden. Ele foi projetado para 

permitir que as organizações consigam avaliar projetos de código aberto e entender se um produto pode 

cumprir os requisitos da organização. Possui três fases. (LUJAN, 2013) 

    Na primeira fase são avaliados elementos fundamentais (software, suporte, documentação, 

treinamento, integrações e serviços) que são pontuados de acordo com o nível de maturidade. 

Simultaneamente, cada elemento é avaliado pelo processo chamado de “A Metodologia dos Quatro 

Passos”, que consiste dos seguintes passos:  

1. Definir os requisitos específicos da organização;  

2. Localizar os recursos, por exemplo, um site para obter suporte;  

3.  Avaliar a maturidade, a fim de determinar quão útil e valioso um produto será à organização. 

4. Atribuir uma pontuação para maturidade entre zero (0) e dez (10) para documentar o nível de 

conformidade de um elemento com os requisitos da organização.  

     Na segunda fase é atribuído um peso entre zero (0) e dez (10) a cada elemento de acordo com sua 

importância no projeto. 

    Na terceira fase é calculada a pontuação geral de maturidade para cada elemento multiplicando sua 

pontuação por seu respectivo peso. 

    Por possuir poucos critérios de avaliação esta metodologia apresenta grande flexibilidade e fácil 

utilização. 

3.2 Open Business Readiness Rating (Open-BRR) 

 

    Modelo criado em 2005, pela Spike Source (Centro para Investigação de Software Livre na Carnegie 

Mellon West) em parceria com a Intel. A proposta deste modelo é ajudar as organizações a avaliar quais 

projetos OS seriam mais adequados para suas necessidades. Outros usuários também podem 

compartilhar suas classificações de avaliação com os potenciais adotantes. 

    O Open-BRR contém procedimentos para padronizar os diferentes tipos de dados de avaliação e 

agrupá-los em doze categorias (adoção, arquitetura, comunidade, desempenho, documentação, 

escalabilidade, funcionalidade, profissionalismo, qualidade, segurança, suporte e usabilidade). Para 

permitir a adoção deste modelo de avaliação para quaisquer aspectos de uma solução OS, o processo de 
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avaliação é separado em quatro fases: avaliação rápida, avaliação do uso, coleta e processamento e 

tradução. 

    É um modelo mais prescritivo, pois apresenta um nível de detalhamento maior sobre os critérios 

avaliados. 

 

Figura 02: Fases do Open-BRR (SPIKE SOURCE, 2005) 

 

3.3 Qualification and Selection of Open Source Software (QSOS) 

 

    Modelo desenvolvido em 2004 pela multinacional francesa Atos Origin. Foi projetado para avaliar e 

selecionar soluções OS para o suporte de serviços de pesquisa tecnológica. É um modelo iterativo, o que 

permite o refinamento do processo a cada iteração. Possui quatro etapas (definição, avaliação, 

qualificação e seleção). 

 

Figura 03: Fases do QSOS  (ATOS ORIGIN, 2013) 
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    Na fase de definição serão escolhidos os critérios de avaliação que serão utilizados nas fases 

posteriores, classificados de acordo com as seguintes categorias:  

    Software: São critérios de análise das funcionalidades e da maturidade dos softwares.  

 

Figura 04: Critérios de Maturidade  (ATOS ORIGIN, 2013) 

    Licença: São critérios de análise dos tipos de licença de cada software.  

    Comunidade: Critérios que analisam a comunidade envolvida no projeto.  

    Na fase de avaliação, os softwares serão avaliados em relação aos critérios definidos na fase anterior 

que serão pontuados entre zero (0) e dois (2), de acordo com a existência do critério no software.  

    A fase seguinte, fase de qualificação, tem como objetivo definir o grau de relevância de cada critério, 

considerando o contexto em que o software será utilizado, o que possibilita atribuir valores de 

ponderação para os critérios. 

    A última fase do modelo QSOS é a fase de seleção. Nesta etapa será selecionado um ou mais 

softwares que atendem às necessidades do usuário, a partir das avaliações realizadas. Pode ser executada 

de duas maneiras: estrita ou aberta. 

    Seleção Estrita: A seleção é realizada através de um processo de eliminação. Caso o soft ware não 

possua uma funcionalidade requerida ou alguns dos critérios definidos pelo usuário, ele será descartado.  

    Seleção Aberta: Os softwares são comparados conforme a média ponderada, que é calculada através 

do somatório das multiplicações entre os pontos e pesos divididos pelo somatório dos pesos. Após a 

realização dos cálculos, o software que obtiver a maior pontuação é selecionado.  
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3.4 Análise Comparativa 

 

    Apesar dos modelos apresentados possuírem critérios de avaliação similares, eles possuem 

procedimentos e características diferentes. 

    O modelo N-OSMM possui fases com métodos prescritos de maneira superficial, o que dificulta a 

elaboração de avaliações detalhadas, além de não estabelecer regras para avaliação de critérios de 

funcionalidade. 

    Já o modelo Open-BRR é mais prescritivo, porém não possui uma etapa de comparação dos projetos 

avaliados. 

    Portanto dentre os modelos apresentados, o QSOS é o mais adequado para aplicação nessa pesquisa, 

por ser um modelo que possibilita a realização de avaliações prescritivas e por possuir uma etapa de 

comparação. O QSOS é um modelo extenso, portanto é necessário ainda adaptá-lo ao contexto desta 

pesquisa. 
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4 Modelo QSOS adaptado para avaliação de ferramentas BI 

 

    A informação, sendo um dos principais motores da atividade humana, é um dos pilares fundamentais 

para a existência da organização, pois independentemente de sua natureza, tamanho ou atividades ela 

precisa de informações para poder executar e prosseguir a sua missão, cumprindo os seus objetivos.  

Assim, é fundamental existir na organização uma infraestrutura, adequada para a manipulação desta 

massa de dados, compatível com suas necessidades. Além disso, a organização precisa conhecer os 

conceitos essenciais sobre o funcionamento dos Sistemas de Informação e as suas aplicações para que a 

gestão em órgãos públicos possa avançar com desenvoltura frente ao avanço das leis.  (GOUVEIA e 

RANITO, 2004) 

    Sendo assim, para que os resultados obtidos através de um modelo de avaliação OS sejam precisos e 

eficazes é necessário que o mesmo considere aspectos intrínsecos ao ambiente organizacional em que a 

plataforma será utilizada. 

   Antes do QSOS ser utilizado, é imprescindível que ele seja adaptado ao contexto desta pesquisa. Este 

capítulo propõe um modelo QSOS adaptado de acordo com as demandas de instituições públicas. O 

modelo possui apenas uma iteração e avalia somente critérios de software. As quatro fases do modelo 

foram adaptadas para seleção de uma ferramenta de BI, e são apresentadas a seguir. 

    No escopo desta pesquisa foi feita uma análise de algumas plataformas OS de BI. Para escolher as 

plataformas avaliadas, fez-se uma pesquisa bibliográfica, identificando as plataformas com maior 

potencial. As plataformas escolhidas apresentaram um alto índice de popularidade em vários aspectos 

como: quantidade de downloads realizados e quantidade de grupos de discussão, fóruns de mensagens e 

afins. 

 

4.1 Definição das ferramentas avaliadas 

 

    Spago BI 

 

    O projeto Spago BI foi concebido em 2006, pela multinacional italiana Engineering. Foi projetado 

para integrar um conjunto de funcionalidades de BI em uma única ferramenta totalmente livre,  

agregando empresas, desenvolvedores, usuários e pessoas em uma comunidade aberta.   

    Existe apenas uma versão do SpagoBI, gratuita e completa, ao contrário de outros softwares que 

possuem versões “community”, com funcionalidades reduzidas, e versões “enterprise” , com todas 

funcionalidades disponibilizadas. 
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    Em SpagoBI, análises de dados multidimensionais (OLAP) podem ser realizadas pelas ferramentas 

JPalo, Mondrian ou JPXMLA. Para geração de relatórios , as opções são: BIRT (Business Intelligence 

and Reporting Tools), JasperReports e Business Object. A plataforma provê ainda a criação dos mais 

variados tipos de gráfico e dashboards com indicadores de desempnho (KPI) com JFreeChart, HChart 

ou ExtChart. A funcionalidade de data mining é realizada com a ferramenta WEKA (Waikato 

Environment for Knowledge Analysis). 

   Em relação a segurança, existe a possibilidade de criação de regras de controle de acesso, por grupos 

de usuários, para visualização de dados e documentos, com opção de integração com LDAP e Active 

Directory. Oferece ainda outras vantagens como: A integração com Open Office ou MS Office, e painéis 

de monitoramento em tempo real, que podem ser integrados com aplicações ou processos. 

  

Software SpagoBI 

Desenvolvedores Spago BI Labs 

Licença Mozilla Public License 

Última Versão 5.2 mar/2016 

Localização http://forge.ow2.org/project/show

files.php?group_id=204 
Tabela 01: Informações sobre o SpagoBI 

 

    Pentaho 

 

    A Pentaho, empresa do grupo Hitachi, desenvolveu em 2004 um software , com o objetivo de fornecer 

ao mercado uma ferramenta capaz de analisar dados de maneira eficiente. Possui duas versões: 

Enterprise e Community. A versão Community é a versão não comercial do software, por isso esta 

avaliação se baseia nela ao se referir a plataforma Pentaho. É desenvolvido em Java, podendo ser 

executado a partir da JVM (Java Virtual Machine).  

    Pentaho Community Edition integra componentes em blocos coesos e flexíveis que os 

desenvolvedores podem usar para montar rapidamente soluções personalizadas e uma abrangente 

plataforma de BI para usuários finais. Oferece uma gama de produtos que abrange as áreas de geração de 

relatórios, análise, dashboards, data mining e integração de dados. 

    A integração de dados pode ser realizada com o módulo Pentaho Data Integration, também conhecido 

como Kettle, permite realizar a coleta, a o tratamento e a integração de dados de uma maneira fácil e 
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intuitiva. Este módulo possui uma grande biblioteca de objetos de mapeamento com suporte a diversas 

fontes de dados, e permite o armazenamento de dados para dimensões de data warehouses e outros 

bancos de dados. 

    Outro módulo importante desta plataforma é o Pentaho Analysis Server. Ele é o responsável pela 

funcionalidade de análise de dados. Assim como outras suítes de BI, Pentaho também utiliza a 

ferramenta Mondrian para a execução de tarefas OLAP. O Mondrian baseado na arquitetura ROLAP, 

que pode ser usado com os principais sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD), e possui 

funcionalidades como camada de metadados, cache em memória, tabelas agregadas, etc.  

           

Software Pentaho Community Edition 
Desenvolvedores Pentaho 
Licença GNU General Public License v2 
Última Versão 6.0 dez/2015 

Localização 
http://sourceforge.net/projects/pe

ntaho/files/Business%20Intellige

nce%20Server/6.0/biserver-ce-
Tabela 02: Informações sobre o Pentaho 

 

    KNIME 

 

    No início de 2004, na Universidade de Konstanz na Alemanha, uma equipe de desenvolvedores de 

uma empresa de software do Vale do Silício especializado em aplicações farmacêuticas começou a 

trabalhar em uma nova plataforma OS como uma ferramenta de colaboração e pesquisa. Quando a 

primeira versão do KNIME foi lançado em 2006, várias empresas farmacêuticas começaram a usá -lo e, 

logo depois, os fornecedores de software começaram a construir aplicações baseadas no KNIME. Hoje, 

KNIME podem ser encontrado em grandes empresas de vários países. Foi desenvolvido em Java e sua 

interface é baseada na plataforma Eclipse SDK. KNIME é uma plataforma modular que permite a 

criação e execução de workflows de mineração, análise e manipulação de dados ut ilizando componentes 

predefinidos, chamados nodes. Um node é uma unidade básica, responsável por executar tarefas de BI 

em conjuntos de dados específicos.    

          O componente utilizado para a geração de relatórios é o BIRT (Business Intelligence and 

Reporting Tools). Assim como outras plataformas de BI, KNIME também utiliza a ferramenta WEKA 

(Waikato Environment for Knowledge Analysis) para a criação e execução de técnicas de data mining. 
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Software KNIME 

Desenvolvedores KNIME.com AG 

Licença GNU General Public License v3 

Última Versão 3.1 dez/2015 

Localização https://www.knime.org/download

s/ 
Tabela 03: Informações sobre o KNIME 

    Vanilla 

 

    Vanilla é uma plataforma de BI desenvolvida pela BPM Conseil. Mais que uma agregação de 

ferramentas, Vanilla é uma plataforma que permite definir a sequência completa do negócio graças à 

grande diversidade de componentes que possui. É uma plataforma OS que fornece um conjunto 

integrado de componentes de BI para ajudar as empresas a extraírem valor para o negócio a partir de 

seus dados. A plataforma Vanilla aborda alguns dos principais desafios da cadeia de valor d e BI e 

processos.  

    O componente utilizado para a geração de relatórios é o BIRT (Business Intelligence and Reporting 

Tools). O componente responsável pelas tarefas de análise de dados é o Analysis Schema Designer. 

Vanilla possui ainda o FreeMetaData, uma ferramenta de manipulação de metadados que facilita o 

processo de análise.      

    Com suporte para SaaS (Software as a Service), Vanilla permite hospedar vários projetos num único 

servidor, disponibilizando multi-repositórios. A arquitetura de cluster é suportada pelo módulo 

Hypervision, e permite gerir clusters de diferentes serviços  Vanilla (ETL, relatórios, etc.). 

    Outra funcionalidade importante é o suporte a Workflows BPMN 2.0, integrado para modelagem de 

processos de negócio complexos, bem como inúmeros recursos de BI como colunas dinâmicas, origens 

alternativas de dados, validação de políticas de segurança e cálculos personalizáveis  através do 

FreeMetadata. 

 

Software Vanilla 

Desenvolvedores BPM Conseil 
Licença Mozilla Public License 

Última Versão 5.0 set/2015 
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Localização 
http://www.bpm-

conseil.com/content/downloads/v

anilla-5 
Tabela 04: Informações sobre o Vanilla 

 

4.2 Fase de Definição 

 

    O escopo desta avaliação desconsidera critérios pertencentes ao domínio de licença, pois como fora 

mencionado anteriormente não é objetivo deste trabalho fazer distinção entre licenças OS. Sendo assim, 

a avaliação abrange apenas critérios relativos ao domínio de software. 

 

    Critérios de Maturidade: 

 

 Idade do Projeto: Tempo de existência do projeto 

 Estabilidade: Quantidade de versões estáveis 

 Comunidade: Existência de comunidade envolvida com o desenvolvimento do projeto 

 Documentação: Versões recentes de documentação 

 Suporte Contínuo: Existência de suporte contínuo 

 Atualizações e novas versões: Tempo da última versão estável 

 Extensividade: Existência de soluções para extensão de funcionalidades  

 

    Critérios de Funcionalidade: 

 

 Colaboração: Possibilitar aos usuários o compartilhamento de informações através de chats, 

notas e outros recursos similares. 

 ETL: Capacidade de extrair dados de diversas fontes e manipulá-los de acordo com critérios 

estabelecidos pelo usuário, possibilitando o carregamento em data marts e/ou data warehouses. 

 Relatórios: Capacidade de criar relatórios dinâmicos e interativos.  
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 Dashboards: Capacidade de apresentar visualmente, através de gráficos e outros recursos, 

informações e indicadores de desempenho inerentes ao negócio.  

 Cloud: Disponibilidade da plataforma como serviço cloud computing.  

 Consultas ad-hoc: Possibilitar ao usuário a realização de consultas sem a necessidade da criação 

de relatórios e comandos SQL. As ferramentas devem possuir uma camada semântica 

reutilizável para permitir aos usuários navegar entre as fontes disponíveis, métricas de dados 

predefinidos, hierarquias e assim por diante. 

 Mobilidade: Capacidade de operar em dispositivos móveis, utilizando os recursos disponíveis 

nestes dispositivos. 

 OLAP: Possibilitar ao usuário analisar grandes conjuntos de dados sob diferentes perspectivas.  

 Data Mining: Capacidade explorar grandes quantidades de dados à procura de padrões 

consistentes, como regras de associação ou sequências temporais, para detectar relacionamentos 

entre variáveis, detectando assim novos subconjuntos de dados.  

 
 

4.3 Fase de Avaliação 

 

    A avaliação será realizada segundo uma escala de três valores. As fontes utilizadas para identificar a 

presença do critério, são às páginas Web de cada software, documentação, fóruns e listas de discussões 

sobre os softwares. 

    Funcionalidade: para avaliação foi considerada uma escala que vai de 0 a 2, conforme apresentado na 

Tabela 1. Portanto se a funcionalidade não está presente na ferramenta, o critério é pontuado com zero 

(0), se está presente apenas parcialmente é pontuado com um (1), mas se o critério está presente 

totalmente na ferramenta é pontuado com dois (2).  

 

Pontuação Funcionalidades 
0 Não possui 
1 Possui Parcialmente 
2 Possui Completamente 

 Tabela 05: Regras de Avaliação de Funcionalidades  
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    Maturidade: para avaliação da maturidade do projeto, também foi utilizada uma escala de 0 a 2, mas o 

significado dos valores difere conforme o critério, por isso na Tabela 2 são apresentados os critérios com 

as suas pontuações e respectivas descrições. 

 

Critérios 
Pontuação 

0 1 2 

Idade do Projeto Menos de um ano Entre um e cinco anos Mais de cinco anos 

Estabilidade Ausência de versões 

estáveis 

Existência de uma 

única versão estável 

Existência de mais de 

uma versão estável 

Comunidade Inexistente Existente, mas com 

atividade reduzida. 

Comunidade ativa: 

fóruns, lista de 

discussões, etc.  

Documentação Inexistente Desatualizada Atualizada 

Suporte Contínuo Inexistente Existente em um único 

local 

Existente em vários 

locais 

Atualizações e Novas 

Versões 

Última versão estável 

lançada há mais três 

anos  

Última versão estável 

lançada há três ou dois 

anos 

Última versão estável 

lançada há menos de 

dois anos 

Extensividade Inexistente Soluções 

disponibilizadas por 

terceiros 

Soluções desenvolvidas 

pela própria 

comunidade 

Tabela 06: Regras de avalição de maturidade 

 

4.4 Fase de Qualificação 

 

    A qualificação irá definir os níveis de relevância dos critérios avaliados através de ponderações 

segundo uma escala de três valores, como mostra a Tabela 03. Portanto caso o critério seja pouco 

relevante será ponderado com um (1), caso seja relevante será ponderado com dois (2) e caso seja crítico 

será ponderado com três (3). 

Ponderação Nível de Relevância 
1 Pouco Relevante 
2 Relevante 
3 Crítico 

       Tabela 07: Regras de Ponderação 
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4.5 Fase de Seleção 

 

    Este modelo executará o modo de seleção aberta. Os softwares são comparados conforme a média 

ponderada, que é calculada através do somatório das multiplicações entre os pont os e pesos divididos 

pelo somatório dos pesos, conforme equação a seguir. Após a realização dos cálculos, o software que 

obtiver a maior pontuação é selecionado. 
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5 Avaliação de Plataformas OS de BI 

 

5.1 Critérios de Funcionalidade 

 

Dentre as funcionalidades avaliadas, Cloud Computing está presente apenas na plataforma KNIME. As 

funcionalidades Colaboração e Mobile não estão presentes no Pentaho, que as disponibiliza apenas na 

versão comercial. 

    Já a funcionalidade Relatórios está presente nas plataformas Spago BI e Pentaho de maneira total, 

enquanto que KNIME e Vanilla a abrangem de forma parcial, utilizando outras ferramentas, como BIRT  

(Business Intelligence and Reporting Tools), como único recurso para a geração de relatórios 

complexos. Além disso, KNIME é a única plataforma avaliada que não provê a funcionalidade de 

consulta ad-hoc. As demais funcionalidades estão presentes em todas as ferramentas.  

 

Critérios SpagoBI Pentaho KNIME Vanilla 
Colaboração 2 0 2 2 
ETL 2 2 2 2 
Relatórios 2 2 1 1 
Dashboards 2 2 2 2 
Cloud 0 0 2 0 
Consultas ad-hoc 2 2 0 2 
Mobilidade 2 0 2 2 
OLAP 2 2 2 2 
Data Mining 2 2 2 2 

Tabela 08: Avaliação de Funcionalidades 

 

    A ponderação das funcionalidades foi realizada, como mostra a tabela abaixo. ETL, OLAP, data 

mining e relatórios, que são funcionalidades críticas para ferramentas de BI devido à necessidade das 

organizações em analisar dados e gerar documentos, possuem a ponderação máxima. Já as 

funcionalidades de Colaboração, Dashboards e consultas ad-hoc são relevantes no contexto 

organizacional ao agregar valor ao serviço realizado pelas instituições públicas , por esta razão possuem 

ponderação intermediária. Cloud Computing e Mobile são pouco relevantes em relação as demais 

funcionalidades mencionadas. 

Critérios Ponderação 
Colaboração 2 
ETL 3 
Relatórios 3 
Dashboards 2 
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Cloud 1 
Consultas ad-hoc 2 
Mobilidade 1 
OLAP 3 
Data Mining 3 
Tabela 09: Ponderação de Funcionalidades 

 

    A comparação dos critérios de funcionalidade entre as plataformas após a ponderação, mostra que 

Spago BI supera as demais plataformas, por possuir funcionalidades essenciais, como ETL, Relatórios e 

OLAP. Já a plataforma Vanilla apesar de possuir todas as funcionalidades mencionadas acima e superar 

Pentaho e KNIME, fica abaixo de Spago BI por não abranger integramente a geração de relatórios.    

 

Tabela 10: Comparação de Funcionalidades 

 

   5.2 Critérios de Maturidade  

    Dentre os critérios de maturidade avaliados, Suporte Contínuo é inexistente em todos os projetos. A 

Extensividade é realizada através de soluções disponibilizadas por terceiros em todos os projetos. Os 

demais critérios de maturidade estão presentes em todas as ferramentas.  

Critérios SpagoBI Pentaho KNIME Vanilla 
Idade do Projeto 2 2 2 2 
Estabilidade 2 2 2 2 
Comunidade 2 2 2 2 
Documentação 2 2 2 2 
Suporte Contínuo 0 0 0 0 
Atualizações e Novas 2 2 2 2 
Extensividade 1 1 1 1 

Tabela 11: Avaliação de Maturidade 

Critérios Ponderação Pontuação

SpagoBI 

Pontuação

Pentaho 

Pontuação 

KNIME 

Pontuação 

Vanilla 
Colaboração 2 2 4 0 0 2 4 2 4 
ETL 3 2 6 2 6 2 6 2 6 
Relatórios 3 2 6 2 6 1 3 1 3 
Dashboards 2 2 4 2 4 2 4 2 4 
Cloud 1 0 0 0 0 2 2 0 0 
Consultas ad-hoc 2 2 4 2 4 0 0 2 4 
Mobilidade 1 2 2 0 0 2 2 2 2 
OLAP 3 2 6 2 6 2 6 2 6 
Data Mining 3 2 6 2 6 2 6 2 6 
Total 20 16 38 12 32 17 33 15 35 
Resultado Final  38/20 = 1,9 32/20 = 1,6 33/20 = 1,65 35/20 = 1,75 
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    A tabela a seguir, mostra a avaliação dos critérios de maturidade. A participação da comunidade, o 

nível de detalhamento da documentação e a disponibilidade de versões recentes, são fatores 

determinantes para a evolução de um software OS e devido a isso possuem a ponderação máxima. A 

quantidade de versões estáveis e a presença de suporte também são aspectos relevantes, porém 

prescindíveis em relação aos citados anteriormente no ambiente OS e por esta razão possuem 

ponderação intermediária. 

Critérios Ponderação 
Idade do Projeto 1 
Estabilidade 2 
Comunidade 3 
Documentação 3 
Suporte Contínuo 2 
Atualizações e 3 
Extensividade 1 
Tabela 12: Ponderação de Maturidade 

    A comparação dos critérios de maturidade entre as plataformas após a ponderação, mostra que as 

plataformas Spago BI, Pentaho e KNIME apresentam resultados similares na gestão de atividades OS. A 

qualidade da documentação, o envolvimento da comunidade e a frequência de lançamento de novas 

versões, são alguns dos bons indicadores de maturidade apresentados. Já a plataforma Vanilla apresenta 

desempenho um pouco abaixo das demais por não possuir ferramentas desenvolvidas pela própria 

comunidade.  

 

Critérios Ponderação Pontuação 

SpagoBI 

Pontuação 

Pentaho 

Pontuação 

KNIME 

Pontuação

Vanilla 

Idade do Projeto 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
Estabilidade 2 2 4 2 4 2 4 2 4 
Comunidade 3 2 6 2 6 2 6 2 6 
Documentação 3 2 6 2 6 2 6 2 6 
Suporte Contínuo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Atualizações e Novas Versões 3 2 6 2 6 2 6 2 6 
Extensividade 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
Total 15 11 25 11 25 11 25 10 24 
Resultado Final  25/15 = 1,67 25/15 = 1,67 25/15 = 1,67 24/15 = 1,6 

Tabela 13: Comparação de Maturidade 
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5.3 Comparação e Seleção 

 

    A partir do resultado foi possível comprovar que o software Pentaho possui um conjunto de 

funcionalidades inferior aos demais softwares avaliados. Isso acontece, pois muitas destas 

funcionalidades são disponibilizadas apenas na sua versão comercial. 

    Vanilla apresenta resultados finais parecidos com SpagoBI, mas por não possuir a funcionalidade 

Relatórios de forma completa está abaixo do mesmo no resultado desta avaliação. SpagoBI é a 

plataforma que apresenta os melhores resultados, pois além de disponibilizar todos os recursos 

essenciais para a prática da BI, apresenta também aspectos de maturidade que garantem a viabilidade de 

implantação nas instituições públicas. Sendo assim, Spago BI será utilizada nesta pesquisa para mostra r 

como a BI pode contribuir para a análise e gestão dados em órgãos públicos.  

 

Software Funcionalidade Maturidade 
1 SpagoBI 1,9 1,67 
2 Vanilla 1,75 1,6 
3 KNIME 1,65 1,67 
4 Pentaho 1,6 1,67 

Tabela 14: Comparação dos softwares avaliados. 
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6 ESTUDO DE CASO COM O SOFTWARE SELECIONADO  

 

6.1 Modelo Lógico 

 

    Os dados utilizados nesta pesquisa foram disponibilizados pela controladoria geral da união (CGU) 

por meio do portal da transparência e podem ser obtidos por todos através do seguinte endereço: 

http://transparencia.gov.br/downloads/snapshot.asp?c=expulsoes . 

    O Cadastro de Expulsões da Administração Federal (CEAF) apresenta informações, em formato CSV, 

sobre os servidores civis do Poder Executivo Federal punidos com as penalidades de demissão, 

destituição ou cassação de aposentadoria. Os dados contidos no CEAF são: Nome, CPF, Matrícula, 

Órgão, Estado, Cargo, Função de Confiança, Atividade, Portaria, Data de Publicação, Página, Seção, 

Punição, PAD, e Fundamento. 

    Os dados contidos no CEAF foram migrados para uma base de dados Mysql com a seguinte estrutura 

lógica: 

 

 

Figura 05: Modelagem da Base de Dados  
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6.2 Arquitetura SpagoBI e Criação do Datasource 

 

    O SpagoBI foi desenvolvido na linguagem Java e usa a tecnologia JavaServer Pag es (JSP) para criar a 

sua interface. Pode ser executado em qualquer servidor de aplicações Java, como o Apache Tomcat ou o 

RedHat JBoss. A plataforma possui uma arquitetura modular, com diversos componentes, chamados 

"motores" que são responsáveis pela execução de funcionalidades, desde o acesso aos dados à 

apresentação de relatórios, passando pelo Data Mining e ETL. Os diversos módulos ou motores são 

aplicações distintas, que podem ser executadas separadamente no servidor de aplicações e que estão 

integrados na plataforma. 

    Nesta pesquisa foram utilizados apenas os módulos OLAP, Reporting, Chart e Free Inquiry. Além 

disso foi utilizado o SpagoBIMeta, um plug-in do Eclipse, para definir a camada semântica na qual serão 

baseados os documentos de BI. É um ambiente gráfico para projetar modelos de negócios e, em seguida, 

liberá-los para um ou mais Servidores SpagoBI.  

 

 

Figura 06: Arquitetura SpagoBI  (ENGINEERING) 

 

    Após a instalação e configuração, o SpagoBI pode ser acessado via browser através do endereço 

http://localhost:8080/SpagoBI. O login e a senha default são biadmin/biadmin como mostra a figura 

abaixo.  
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Figura 07: Tela Login 

 

    Para a realizar uma análise nos dados contidos na CEAF é necessário criar uma conexão com o 

servidor Mysql e indicar a base de dados criada anteriormente. É necessário escolher no menu, a opção 

resource, data source como indicado na figura abaixo. 

 

 

 

Figura 08: Criação Data Source 
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6.3 Modelo de Análise de Dados 

 

    A análise foi realizada através do processamento analítico de um conjunto de dados multidimensional, 

comumente chamado de cubo OLAP. É uma estrutura constituída de dimensões e de uma tabela fato. As 

dimensões representam os eixos do cubo e apresentam atributos que determinam uma perspectiva de 

análise ao fato a ser analisado. Já o fato é composto por um conjunto de atributos mensuráveis que 

podem ser analisados sob um conjunto de perspectivas.  

    A construção de cubos OLAP é realizada tomando-se uma base de dados do domínio de negócio 

como ponto de partida. Sendo assim, o cubo OLAP projetado para esta pesquisa foi desenvolvido a 

partir do modelo lógico apresentado anteriormente. Desta forma, a tabela servidor é representada como 

tabela fato e as demais como suas respectivas dimensões, conforme exibido na  figura abaixo. 

 

 

Figura 09: Schema Cubo OLAP 
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6.4 Consultas Ad – hoc 

 

    Após a construção e armazenamento do cubo no SpagoBI server, a análise de dados pode ser realizada 

através de consultas ad – hoc. A vantagem em utilizar consultas ad – hoc está na facilidade de criação 

das mesmas, pois não é necessária a utilização de comandos SQL. Isto permite a gerentes e analistas de 

negócio executar análises com precisão sem a utilização de conhecimentos específicos.  

 

Servidor por Órgão 

 

    O exemplo a seguir indica como obter informações de servidores penalizados em relação aos órgãos 

públicos que os mesmos trabalhavam.  

    A consulta exibida nas figuras abaixo analisa a quantidade de servidores penalizados, que possuem 

função de confiança, em cada uma das agências reguladoras. 

 

 

Figura 10: Consulta Agências Reguladoras 

 

 

Figura 11: Resultado Agências Reguladoras 



  29 

 

    A partir dos resultados mostrados acima foi possível criar automaticamente alguns gráficos, o que 

facilita a visualização de dados. 

 

 

Figura 12: Gráfico Agências Reguladoras 

 

Servidor por Estado 

 

    Uma outra relação que pode ser inferida é a dos servidores com seus respectivos estados. Aqui foi 

possível analisar a quantidade de servidores penalizados, que exercem o cargo de administrador, em 

cada um dos estados brasileiros. 

 

Figura 13: Consulta Administradores por Estado 
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Figura 14: Filtro da Consulta Administradores 

 
 

 
Figura 15: Resultado da Consulta Administradores 

 
Figura 16: Administradores penalizados por estado 
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Servidor por Penalidade 

 

    A consulta abaixo mostra a quantidade de servidores penalizados em cada um dos tipos de punição 

presentes no CEAF: demissão, destituição e cassação de aposentadoria.  

 

 

Figura 17: Consulta de Penalidades 
 
 

 
Figura 18: Resultado Consulta de Penalidades 

 
 
Servidor por Órgão e Estado 

 

    Como o cubo OLAP representa uma estrutura multidimensional é possível analisar um conjunto de 

dados sob mais de uma dimensão simultaneamente. Neste exemplo o fato foi analisado sob duas 

dimensões distintas. Por isso, foi possível determinar a quantidade de servidores do órgão IBAMA 

penalizados, em cada um dos estados brasileiros. 

 

 

Figura 19: Consulta IBAMA por Estado 
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Figura 20: Filtro consulta IBAMA por Estado 

 

 
Figura 21: Resultado consulta IBAMA por Estado 

 

 

Figura 22: Servidores do IBAMA por Estado 
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Servidor por Órgão e Penalidade 

             

    Assim como no caso anterior, este exemplo também utiliza duas dimensões. Aqui é 

determinada a quantidade de servidores da UFF penalizados em cada um dos tipos de 

penalidade. 

 

 

Figura 23: Consulta UFF por penalidade 

 

 

 

Figura 24: Filtro Consulta UFF por penalidade 

 

 

Figura 25: Resultado Consulta UFF por penalidade 

  

 

Servidor por Estado e Penalidade 

             

    Por fim, é possível também analisar a quantidade de servidores em relação ao estado e a 

penalidade sofrida. A consulta a seguir determina a quantidade de servidores que tiveram suas 

aposentadorias cassadas em cada um dos estados brasileiros. 
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Figura 26: Consulta cassação de aposentadoria por Estado 

 

 

 

Figura 27: Filtro cassação de aposentadoria por Estado 

 

 

 

 

Figura 28: Gráfico de cassação de aposentadorias por Estado 
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7 CONCLUSÃO 

 

    Este trabalho se propôs a mostrar como plataformas OS de BI podem melhorar a gestão da informação 

e a tomada de decisão nas instituições públicas, através da análise e visualização de dados 

organizacionais.  

    O suporte a tomada decisão se torna imprescindível às organizações ao disponibilizar informações 

estratégicas do ponto de vista institucional, contribuindo assim para um incremento do valor do negócio.  

    A BI, como mostrado ao longo desta pesquisa, oferece um conjunto de tecnologias que apoiam a 

tomada de decisão e permite que usuários finais tenham acesso a informação desejada de maneira 

simples, clara e rápida. 

    Já as soluções OS se tornam alternativas para os órgãos públicos, vistos que os mesmos encontram 

grandes resistências econômicas e financeiras para na aquisição de plataformas proprietárias.  

    Considerando a quantidade de plataformas OS de BI existentes, foi realizada uma seleção para a 

escolha do software mais adequado as demandas da administração pública. Para esta atividade foram 

apresentados três modelos de avaliação de softwares OS e dentre estes, o QSOS foi o escolhido. A 

utilização deste modelo se deve ao fato do mesmo possuir avaliação de critérios de funcionalidade e de 

maturidade, além de possuir uma fase de comparação.  

    O modelo foi adaptado para a avaliação e seleção e plataformas OS de BI no contexto da 

administração pública em cada uma de suas etapas. Sendo a primeira a definição dos critérios avaliados, 

seguida da etapa de avaliação onde são pontuados os critérios, após é realizado a qualificação onde os 

critérios são ponderados, concluindo com a etapa da Seleção onde as plataformas são comparadas 

conforme a média ponderada. 

    Os softwares avaliados precisavam satisfazer um conjunto de capacidades identificadas como 

essenciais para a implantação de soluções BI em órgãos públicos. A pesquisa documental foi baseada 

nas informações obtidas nos sites e nas documentações dos softwares avaliados.  Desta avaliação, o 

SpagoBI apresentou o melhor desempenho dentre os softwares avaliados, sendo portanto, o mais 

adequado para a implantação em instituições públicas.  

    A partir da escolha do SpagoBI, o mesmo foi instalado e configurado para a elaboração de um estudo 

de caso que mostra como as técnicas de BI podem ser efetivas no apoio a análise de dados de órgãos da 

administração pública. 
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    Foi realizada uma análise de dados de servidores da administração pública federal que foram 

penalizados nos últimos anos. Os dados foram adquiridos da Controladoria Geral da União (CGU) por 

meio do portal da transparência em formato .csv. O conjunto de dados adquirido é denominado Cadastro 

de expulsões da administração pública federal(CEAF).  

    Os dados forma migrados para uma base de dados Mysql, criada especificamente para a realização 

desta pesquisa, denominada projeto. Após a migração dos dados, foi projetado dentro do SpagoBI um 

schema OLAP a partir da base de dados projeto. A partir daí, foram criadas diversas consultas e 

relatórios ad-hoc que exibiam as informações requeridas de maneira transparente e precisa.  

    Deste modo, comprovou-se que a suíte SpagoBI atende as demandas levantadas, o que garante a sua 

viabilidade de implantação em instituições públicas e por consequência, a eficácia da BI na análise de 

dados em órgão públicos. 

    Como trabalhos futuros, é recomendável o acompanhamento do crescimento da BI no ambiente 

corporativo e suas relações com outras tecnologias que estão surgindo nos últimos tempos: internet das 

coisas, malha de dispositivos e aprendizagem de máquina.  
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