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Resumo  

Com a globalização as organizações estão inseridas em um ambiente altamente dinâmico, 
tornando cada vez mais relevante a aquisição de Sistemas de Informação que as proporcione 
condições de gerir de forma eficiente seus processos e dê agilidade à tomada de decisões. O 
data warehouse vem ao encontro dessa necessidade de extrair o máximo e mais rápido 
possível das informações disponíveis. No data warehouse estarão centralizadas todas as 
informações oriundas dos sistemas transacionais da organização possibilitando que o 
usuário possa criar relatórios e análises num único ambiente, o que promoverá maior 
produtividade e confiabilidade nas informações geradas. Porém o custo desse sistema muitas 
vezes inviabiliza sua implantação. Neste artigo, faz-se uma apresentação de um ambiente de 
data warehouse classificando seus custos, fatores de variação dos mesmos e os benefícios 
alcançados de forma a justificar o investimento realizado na implantação do sistema. 
Palavras-chave: Sistemas de apoio a decisão, Custos do data warehouse, Benefícios do data 
warehouse. 

1. Introdução 

Competitividade é uma palavra que se torna cada vez mais presente nas organizações. Ser 
competitivo significa, na maioria das vezes, tomar decisões precisas e rápidas, decisões estas 
que sempre têm como alicerces as informações disponíveis. 
Na era do conhecimento a atividade de adquirir, tratar, interpretar e utilizar a informação de 
forma eficaz é o que promove o diferencial estratégico nas empresas. Independente do tipo de 
negócio a ser gerido a informação é o mecanismo que alimenta e dá suporte às organizações e 
principalmente em empresas onde o lucro é o objetivo principal a ser alcançado. 
Diariamente nessas organizações um volume enorme de dados são gerados e armazenados e 
são estes dados que darão suporte para que decisões sejam tomadas. O grande problema que 
surge é que estes dados geralmente estão desorganizados e espalhados em vários sistemas, o 
que torna muito lento, custoso e trabalhoso o processo de tomada de decisões. 
Neste contexto surge o Data Warehouse como uma solução para aqueles que detinham o 
poder de tomar decisões, mas que se sentiam impossibilitados diante das dificuldades 
apresentadas pelos sistemas até então utilizados. Dificuldades estas presentes em toda 
organização detentora de vários sistemas setoriais não integrados, o que torna muito caro e 
demorado a geração de relatórios aos moldes das necessidades dos gestores (que também 
mudam na velocidade dos acontecimentos mundiais). Diante de um mercado altamente 
competitivo onde o atraso de uma decisão pode significar milhões de reais de prejuízo o Data 
Warehouse torna-se uma solução bastante relevante visto ainda sua capacidade de antecipar a 
detecção de problemas e ainda prever tendências que muitas das vezes passavam 
desapercebidas. 
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2. Sistemas encontrados nas organizações 

A evolução tecnológica dos computadores contribuiu para a evolução dos sistemas da 
empresa. Passou-se a dividir os sistemas em OLTP (On Line Transactional Processing) e 
OLAP (On Line Analytical Processing). 

 

2.1. OLTP – As aplicações do negócio 

As aplicações baseadas em OLTP (processamento transacional) são as aplicações do negócio. 
As aplicações do negócio são os sistemas que a empresa utiliza em seu dia-a-dia em nível 
operacional. Tais aplicações oferecem suporte às regras de negócio que a empresa utiliza, 
sendo freqüentemente chamados de sistemas de produção ou aplicações operacionais. 
Os sistemas de produção trabalham com dados chamados operacionais ou transacionais. Os 
dados operacionais são estruturados de acordo com a regra de negócio da empresa. Esses 
sistemas estão preparados para suprir as necessidades de operação no dia-a-dia da empresa, 
mas não suportam a análise integrada dos dados. 

 

2.2. OLAP – Aplicações sobre o negócio 

As aplicações baseadas em processamento analítico (OLAP) são comumente chamadas de 
aplicações sobre o negócio. As aplicações sobre o negócio analisam as informações obtidas 
através das aplicações operacionais, ajudando executivos e altos gerentes a interpretar 
mudanças na realidade de negócio e, assim, mudar as regras de negócio da empresa. 
Os dados usados por essas aplicações são chamados de dados analíticos. Os dados analíticos 
são nada mais que dados operacionais otimizados para a análise, e não para transações. 
Não é certo interpretar que não se possa extrair relatórios e análise de aplicações operacionais. 
Isto é possível, mas demanda grande esforço para reunir, integrar e apresentar cada relatório. 
Já nos sistemas de suporte à decisão esse trabalho se resume a pesquisar dados já reunidos e 
integrados em uma única base de dados. 

 

3. Conceitos de Data Warehouse 

3.1. Data Warehouse 

“Um data warehouse é um conjunto de dados baseado em assuntos, integrado, não volátil e 
variável em relação ao tempo, de apoio às decisões gerenciais” (INMON, 1997). 
Ao longo do tempo, os bancos de dados foram desenvolvidos para fins de processamentos de 
dados operacionais e analíticos, tendo uma maior ênfase no primeiro caso, ainda que ambos 
tivessem usuários com diferentes necessidades. Uma vez compreendida esta diferença, foram 
criados bancos de dados separados para fins analíticos, chamados de Data Warehouse, Gray e 
Watson (1999). Conforme Harding e Yu (1999), o Data Warehouse irá extrair, de uma 
maneira eficiente, informações valiosas dos bancos de dados operacionais. 
Os bancos de dados operacionais quando estão espalhados por toda a empresa, certamente 
conterão dados duplicados ou parcialmente duplicados. É inevitável a perda de produtividade 
e confiabilidade quando os dados são retirados de diversas fontes, assim, o conceito de Data 
Warehouse propicia integração e consolidação da informação. 
Para o desenvolvimento de um Data Warehouse é utilizado o modelo de banco de dados 
chamado Esquema Estrela. O Esquema Estrela é composto basicamente por dois tipos de 
tabelas: as tabelas de Fato e as tabelas de Dimensão. A tabela de Fato é uma grande tabela 
central, composta basicamente das ocorrências do negócio, como, por exemplo, vendas, 
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produção, defeitos, etc. As tabelas de Dimensão armazenam basicamente os atributos ou 
descrições do negócio, como dados sobre o produto (marca, tamanho, categoria, preço), 
tempo (dia, mês, ano), cliente (nome, endereço, classe social), etc. Segundo Kinball (1998), o 
data warehouse é ‘uma cópia dos dados transacionais estruturado para relatórios e análise’. 

 

3.2. O modelo de dados em um Data Warehouse  

No ambiente do data warehouse Inmon (1997) destaca três modelos de dados: corporativo 
(genérico), operacional (aplicações operacionais) e analítico (data warehouse). O modelo 
corporativo de dados contém primitivas básicas sobre o tipo de dados necessários para a 
corporação. Os outros dois modelos (operacional e analítico), são derivações do modelo 
corporativo. 
O modelo operacional é um modelo parecido com o corporativo, mas com fatores relativos à 
performance destacados, como uma adequação ao processo operacional. 
Este modelo trabalha junto o modelo de orientação do processo e está num modelo clássico de 
dados, em forma altamente normalizadas. 
O modelo analítico trabalha num modelo de normalização chamado star join. Esse modelo 
apresenta menores níveis de normalização. Os dados são divididos em fatos e dimensões. Os 
fatos são os acontecimentos, como um pedido de vendas, por exemplo. As dimensões são as 
variantes relacionadas aos fatos, como produtos, tempo, fornecedor, clientes, etc. Os fatos são, 
em geral, dados numéricos, fáceis de serem analisados e tidos em grande quantidade. As 
dimensões representam dados textuais, são difíceis de analisar e são relativamente poucos (em 
relação aos fatos). 
Uma comparação do desempenho dos modelos clássico e star join, realizada pelo site 
DWBrasil (2000), apontou que o modelo star join é 30% mais rápido que o modelo clássico 
quando se trata de análise de dados. Foi usada uma tabela fato com cem mil registros e o 
aplicativo de data mining Business Objects 5.0 com base de dados Access. O modelo clássico 
apresentou uma média de 79 segundos para realizar cada consulta, enquanto o star join 
demorou 57 segundos na média. 
Considerando-se que um grande data warehouse pode apresentar tabelas fato superiores a 
milhões de registros e levando-se em conta que essa diferença cresce exponencialmente, de 
acordo com os realizadores da pesquisa, podemos crer que tal resultado representa uma 
grande economia na recuperação de dados. E essa economia de processamento e tempo é 
devida somente a uma característica básica de um projeto bem feito de um data warehouse e 
de seu modelo dados. 

 

4. O Investimento no Data Warehouse 

Para um melhor gerenciamento dos custos na implantação do data warehouse é necessário 
conhecer suas características próprias, seus gastos de construção e operação. Este 
conhecimento prévio contribuirá para uma maior satisfação dos gestores de recursos da 
organização. 

 

4.1. Classificando os custos 

A perspectiva de Inmon (2000) sobre a classificação dos custos decorrentes da implantação do 
data warehouse é a divisão, quanto ao tempo do investimento, entre custo inicial e custos 
periódicos. Também pode ser dividido, quanto ao tipo de investimento, em custos capitais e 
custos operacionais. Os custos capitais são decorrentes do gasto de dinheiro referente à 
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compra de equipamentos, serviços e estrutura. Os custos operacionais é o gasto com pessoal, 
não necessariamente gastos financeiros, mas sim gastos de tempo para o desenvolvimento de 
soluções. Este tempo é precioso e não é somente gastando-se mais dinheiro com pessoal que o 
tempo de desenvolvimento do data warehouse irá diminuir. 

 

4.1.1. Custos iniciais 

O custo inicial é o investimento realizado na implantação do data warehouse. Segundo Inmon 
(2000), ele pode ser classificado como ilustra a tabela 1 a seguir. 

 

Hardware Software Pessoal 

Processamento 

Armazenamento 

Estrutura de rede 

SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de 
Dados) 

Ferramentas de gerenciamento e 
monitoramento do sistema 

Criação e povoamento dos Metadados 

Criação ou aquisição dos programas de 
ETL (Extraction, Transform and Load) 

Consultoria em data warehouse 

Administrador de data warehouse 
(banco de dados) 

Administrador de rede 

Analistas de sistema 

Programadores 

Treinamento dos usuários 

Tabela 1 – Custos iniciais em um projeto de data warehouse (adaptado de Inmon, 2000) 

Os custos relativos a hardware são investimentos na estrutura física de suporte ao data 
warehouse, como computadores, discos rígidos, dispositivos de fitas de dados, estrutura de 
rede. Nesse ponto o maior gasto é a parte de armazenamento, pois um grande data warehouse 
pode chegar a ocupar vários terabytes de dados. Uma maneira de diminuir esse gasto é a 
instalação de sistemas de armazenamento em massa, como fitas magnéticas e armazenamento 
ótico, decaindo o custo muitas vezes. Deve-se levar em consideração a estimativa de 
crescimento do data warehouse para que o hardware adquirido possa conter seu crescimento. 
O investimento em software é o custo de aquisição de um SGBD (Sistema Gerenciador de 
Banco de Dados), ferramentas de gerenciamento e monitoramento do sistema, da criação de 
programas de ETL (Extração Transformação e Carga) e a criação e povoamento dos 
metadados (dicionário de dados de um data warehouse). 
A criação e povoamento da estrutura dos metadados é um passo importantíssimo, segundos os 
especialistas em data warehouse para um projeto bem sucedido. 
Os metadados devem estar amplamente disponíveis para os usuários finais do data warehouse 
(principalmente os exploradores) para que façam uso do data warehouse. 
Há uma grande variedade de programas de ETL disponíveis para os usuários de data 
warehouse. Deve-se configurar estes programas para buscar os dados operacionais, integrá-los 
e transformá-los para que alimentem o data warehouse. 
Os gastos com pessoal são o fator mais importante do data warehouse. 
Inicialmente, deve-se contratar uma consultoria para uma avaliação das necessidades e 
proposição das melhores alternativas para a criação do data warehouse. A partir daí, contrata-
se ou realoca-se profissionais de administração do data warehouse e redes, analistas e 
programadores. 
O treinamento e reciclagem dos usuários do data warehouse é o melhor investimento que 
pode-se fazer. Usuários conhecedores do negócio e habilidosos no uso da ferramenta de data 
warehouse são o sucesso do projeto. São eles os maiores responsáveis para um rápido retorno 
do investimento. 
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Uma solução alternativa e viável é a terceirização dos serviços de pessoal. Há muitas 
empresas que disponibilizam profissionais para a construção e manutenção do data 
warehouse, além de oferecerem treinamento para os usuários do data warehouse. 

 

4.1.2. Custos periódicos 

Os custos periódicos de um data warehouse são os gastos decorrentes de sua manutenção e 
atualização, os quais podem ser divididos conforme ilustra a tabela 2 a seguir. 

 

Hardware Software Pessoal 

Manutenção 

Acréscimos 

Manutenção do SGBD 

Manutenção das ferramentas de ETL ou 
criação de utilitários de processamento de 
log 

Manutenção dos metadados Aquisição de 
novas ferramentas 

 

Consultoria em DSS (Sistema de 
Suporte a Decisão) 

Administrador de data warehouse 
(banco de dados) 

Administrador de rede 

Analistas de sistema 

Programadores 

Treinamento dos Usuários 

Tabela 2 – Custos periódicos em um projeto de data warehouse (adaptado de Inmon, 2000) 

Os custos periódicos com hardware sempre estão relacionados com a manutenção do 
equipamento existente, devido ao desgaste natural das peças, e com acréscimo de dispositivos 
de processamento e armazenamento decorrentes do crescimento do volume de dados do data 
warehouse. 
Os custos com software geralmente estão relacionados com o gasto de pessoal para a 
manutenção do software OLAP/ETL e da estrutura de metadados. Não fica descartada a 
possibilidade de gastos com aquisição de novas ferramentas para uso e manutenção do data 
warehouse. 
Os custos com pessoal nesta fase diminuem em relação ao custo inicial, pois a mão de obra 
utilizada no dia a dia do data warehouse é menor. Já os custos com treinamento continuam até 
que todos os usuários tenham domínio da ferramenta, porém como visto anteriormente este 
investimento é fundamental para sucesso do data warehouse. 

 

4.2. Fatores de variação do custo 

Há muitos fatos a serem analisados que determinam diretamente o custo do data warehouse. 
Dessa forma, somente após o levantamento de todos estes fatos pode-se estimar o custo inicial 
e periódico do data warehouse. 
Os fatos que influem no custo são os seguintes: 
 - O volume de dados gerados pelo dia a dia operacional (afeta a performance do ETL) 
 - O tamanho do histórico a ser armazenado no data warehouse (determina o tamanho do 
banco de dados e o dispositivo de armazenamento a ser utilizado) 
 - Até que nível de detalhe a informação deve ser guardada (afeta o espaço de armazenamento 
necessário) 
 - O perfil do usuário final (determina a quantidade de treinamento necessária aos usuários) 
 - O tempo máximo de implantação do data warehouse (quanto mais rápido maior o custo) 



XIII SIMPEP -  Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

 

 

6 

 - Se o data warehouse será construído manualmente ou através de ferramentas automáticas (o 
processo manual demanda menos gasto com software, porém muito mais gastos com pessoal, 
tanto no custo inicial quanto no custo periódico) 
 - A quantidade de data marts (data warehouse setorizados dentro da organização) a serem 
implementados 
Além desses fatores pode-se considerar ainda: A escolha do SGBD correto, a escolha do 
hardware que atenda às necessidades de processamento e armazenamento, a contratação de 
bons consultores que venham realizar cada tipo de serviço, riscos de erros no 
desenvolvimento do sistema devido à falhas no levantamento de requisitos. 
Devido aos fatores apresentados acima, pode-se assumir que não existe uma metodologia que 
venha a apresentar o custo total de implementação de um data warehouse. Também é 
importante ressaltar que esse custo abrange apenas o data warehouse, e não todo o sistema de 
apoio à decisão, o qual poderá conter outras ferramentas de análise atuando sobre o data 
warehouse. 

 

5. Justificação dos Custos do Data Warehouse 

É certo afirmar que o data warehouse é um investimento alto. Mas é fato também que a sua 
utilização eficiente faz com que este investimento seja compensado. As perguntas que ficam 
são: Como minimizar o tempo para o retorno deste investimento? Quais os argumentos para 
justificar a implantação de um data warehouse? 
Pode-se medir o grau satisfação de uma empresa com seu data warehouse à medida que se 
tem o retorno do investimento no menor tempo. O retorno, se dará no melhor gerenciamento 
do negócio, com o aumento da competitividade e do lucro da empresa detentora do data 
warehouse. O investimento em um data warehouse não será válido se este custo não for pago 
gradualmente com o uso dele. Então, para que o data warehouse pague-se mais facilmente, é 
preciso equilíbrio entre um data warehouse barato e de alto benefício para a empresa. 

 

5.1. Disponibilidade e acesso rápido à informação 

Dentre os benefícios que o data warehouse proporciona ao cotidiano de uma empresa, o mais 
simples, e de grande importância de se ver é a facilidade de extração de relatórios integrados e 
a diminuição de seu custo. Ao extrair relatórios de uma empresa sem data warehouse que 
possui várias aplicações operacionais será necessário: localizar todos os sistemas 
transacionais fonte dos dados, recuperar estes dados (que podem estar baseados em 
linguagens diferentes), transformar os dados, integrar os dados, criar um programa para 
construir o relatório. 
A força de desenvolvimento envolvida em produzir um relatório é muito custosa. E não pode-
se reaproveitar relatórios já prontos, pois as necessidades de dados mudam para cada relatório. 
Pode-se afirmar que o custo de extração de cada relatório poderá variar de milhares a milhões 
de dólares e demorar vários meses para ficar pronto. 
Utilizando o data warehouse, o processo de extração dos relatórios se simplifica, pois como os 
dados já se encontram integrados passa-se diretamente para a construção dos relatório. Dessa 
forma os relatórios antes construídos em semanas ou meses passam a ser construídos em 
horas ou, no máximo, dias. 
Considerando Y o número de fontes de dados e K o número de relatórios, o custo total de 
extração sem o DW é de Y x Z já que deverão ser minerados todas as fontes para cada 
relatório conforme apresentado na figura 1 (VIDOTTI, 2001). O custo com o data warehouse 
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deverá cair para Y + Z, pois os dados já estão no data warehouse e é só construir cada 
relatório como ilustra a figura 2. 

 
Figura 1 – O custo dos relatórios sem um data warehouse (Y x K) (adaptado de Vidotti, 2001) 

 

Figura 2 – O custo dos relatórios com um data warehouse (Y + K) (adaptado de Vidotti, 2001) 

Nesse diferencial de custos não está incluso o tempo gasto para a extração de cada relatório. 
Num ambiente empresarial, tempo é muito importante ao se tomar uma decisão. 

 

5.2. Data warehouse como base para data marts 

Também pode-se entender como benefício do data warehouse sua utilização como base para a 
implementação de data marts dentro da organização. Data mart é uma estrutura setorial do 
data warehouse, pode-se ter um data mart para cada departamento de uma empresa, por 
exemplo: Data mart comercial, data mart financeiro, data mart de recursos humanos e etc. 
Em todos estes data marts deve-se ter dados integrados para que os relatórios retirados de 
cada um possam separadamente não apresentarem dados conflitantes. 
Podem-se construir data marts sem um data warehouse, mas o custo de toda a estrutura 
independente de data marts a longo prazo irá crescer muito em relação a um data warehouse 
envolto com data marts. 
Para a construção de um data mart, deve-se proceder da mesma forma como na construção de 
um data warehouse: extraindo, transformando e integrando dados pertinentes à área 
departamental do data mart. Então, o custo inicial da construção de data marts independentes 
é Y (número de fontes) x Z (número de data marts). Da mesma forma como acontece com os 
relatórios, os data marts consomem apenas Y + Z, pois os dados são extraídos para o data 
warehouse uma única vez e a partir daí que vão nutrir os data marts. 

 

5.3. Vantagens no negócio 

A justificação do custo do data warehouse baseada em vantagens no negócio pode ser 
interessante, embora tal benefício não possa ser quantificado, pois embora seja possível medir 
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o crescimento da empresa antes e depois do data warehouse vários outros fatores podem ter 
acarretado tais mudanças na realidade dos negócios. 
Com um data warehouse bem implementado é possível assegurar e aumentar a participação da 
organização no mercado, aumentar significativamente seu lucro e diminuir custos. Isso é 
decorrente da agilidade com que estas organizações passam a tomar suas decisões estratégicas 
e gerenciais. Indicadores gerenciais informam diariamente as variações do mercado e quais 
decisões devem ser tomadas para que as perdas sejam minimizadas e o lucro aumentado. A 
diminuição de custos é evidente quando tenta-se obter relatórios para esta finalidade onde não 
existe um data warehouse implantado. 
Por conseqüência dos fatos acima pode-se deduzir que o data warehouse trará alterações nos 
sensores do crescimento da empresa, tais como número total de clientes ativos, valor total do 
faturamento, valor do lucro etc. 
Todas estas vantagens já são comprovadas nas empresas que implantaram o data warehouse, 
consolidando-o como ferramenta redutora de custos, agilizadora de processos e medidora de 
qualidade e crescimento das empresas. 

 

6. Considerações finais 

As organizações de forma geral vêm investindo na aquisição de novas tecnologias voltadas 
para a tomada de decisões, esse investimento se dá devido a necessidade de agilizar processos 
e conhecer de forma mais aprofundada tendências anteriormente não percebidas. Um data 
warehouse torna-se uma solução válida dentro deste contexto, porém os benefícios a serem 
alcançados com ele deverão superar o investimento realizado. 
Através deste artigo espera-se que as organizações interessadas em estudos de viabilidade da 
implantação de um data warehouse o façam de forma mais clara. Através do exposto 
verificou-se não ser possível determinar exatamente o tempo necessário para o retorno do 
investimento do projeto, até mesmo o custo específico de um data warehouse só poderá ser 
calculado após um levantamento minucioso das necessidades peculiares da organização. 
Neste levantamento deve-se identificar as variáveis que a organização apresenta, tais como 
quantidade de sistemas transacionais atingidos, volume de dados a serem armazenados, tempo 
de resposta pretendido, tempo máximo de construção do data warehouse, ferramenta de 
OLAP e ETL a ser utilizada, entre outros fatores. Cada um dos fatores citados deverá alterar o 
custo do data warehouse e dificultar o cálculo do seu custo final. 
Com um data warehouse bem especificado e implantado os benefícios de seu uso deverão 
começar a surgir já nos primeiros meses após sua construção, porém, para que estes 
benefícios sejam alcançados de forma plena, será necessária uma mudança interna na 
organização para que seu uso possa entrar na rotina de trabalho de seus funcionários. Com o 
uso do sistema, novas análises e pesquisas deverão surgir, o que proporciona um crescimento 
exponencial dos benefícios. 
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