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RESUMO: Este artigo trata da importância da informação na hora da tomada de 
decisão, abordando a situação em que se encontram muitas empresas. A partir da 
importância da informação e da dificuldade que as organizações têm de utilizar os seus 
dados de forma rápida e precisa, é abordado o conceito de data warehouse, que é uma 
solução para estas. 
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1. INTRODUÇÃO 

Uma empresa para ser competitiva precisa de informação. A informação é um 

dos bens mais valiosos de uma empresa. É através da informação que é possível 

conhecer o negócio da empresa,  para tomar decisões. Muitas empresas possuem 

enormes quantidades de dados, que não são utilizados pelas mesmas. 

Um dos maiores desafios enfrentados pelas organizações é a gerencia eficiente 

das informações, de forma que estas possam contribuir para a mesma tomar decisões, 

melhorar seu atendimento ao cliente e seus processos. 

Para auxiliar as organizações existe o conceito de data warehouse, que é um 

grande repositório de dados, que contem todas as informações relevantes da empresas, 

de forma que os tomadores de decisões possam utilizar estas informações de forma 

rápida e precisa. 

 

2. APOIO À TOMADA DE DECISÕES 

 

Na era da informação, as empresas, para serem competitivas, devem estar 

preparadas para lidar com uma avalanche de informações. As decisões devem ser 

tomadas cada vez mais rápidas, e mais precisas. Não são permitidos erros dos 

tomadores de decisões, pois pequenos erros podem acarretar prejuízos para as 



organizações. “O objetivo agora é identificar oportunidades de forma mais rápida, 

planejar ações geniais e efetuar mudanças antes da concorrência. O processo de criação 

e implementação de decisões depende muito da informação disponível, da comunicação 

e da colaboração eficaz” (HAR98 apud GONÇALVES, 2003, 2 p.). 

 “As empresas desejam identificar os clientes cujos valores e necessidade sejam 

mais compatíveis com o uso prolongado de seus produtos, nos quais é válido o risco de 

investir com descontos, pacotes, brindes e outras formas de criar essa relação 

pessoal.”(CARVALHO, 2001, p. 5). Além da tomada de decisões, as empresas 

precisam conhecer seus clientes para garantir suas vendas e a lealdade dos mesmos. A 

venda torna-se mais fácil quando a empresa sabe qual produto o cliente gosta e qual a 

sua capacidade financeira de adquiri-lo. O diferencial de uma loja está no tratamento 

diferenciado dado ao cliente, mas para isso é necessário conhecimento. Empresas de 

grande porte precisam das informações de cada cliente, e  de forma acessível, o que não 

ocorre muitas vezes.  

 “A maioria das organizações não sofre de falta de dados, mas sim de uma 

abundância de dados redundantes e inconsistentes, difíceis de administrar com 

eficiência, cada vez mais difíceis de acessar e difíceis de usar para fins de suporte à 

decisão.”(SINGH, 2001, p.1).  Hoje as empresas possuem uma grande massa de dados, 

mas só os dados não são suficientes para o sucesso. É necessário que a empresa consiga 

extrair informações validadas para que estas possam auxiliar na tomada de decisão. 

“Nossa capacidade de coletar e armazenar dados ultrapassou em muito nossa 

habilidade de analisar, resumir e extrair ‘conhecimento’ desses dados.”(SINGH, 2001, 

p. XXI). A maior dificuldade das organizações hoje é transformar seus dados em 

informações válidas, em informações que auxiliem na tomada de decisões e possam 

torná-las competitivas. Segundo CARVALHO (2001, p. 6), muitas empresas 

armazenam  gigabytes de dados ocupando espaço e sem aprender nada acerca dos seus 

clientes e produtos. Nestes casos, os dados são armazenados para fins operacionais, 

como controle de estoque e cobrança, e após seu uso são simplesmente descartados sem 

a consideração de que podem representar fonte de informação valiosa para a empresa. 

Outro grande problema são as inconsistências das informações, devido aos 

diversos bancos de dados das organizações. Segundo SIN01 (apud GONÇALVES, 

2003, p. 9), os executivos hoje em dia estão expressando a necessidade de dados 

consistentes em suas empresas da seguinte forma: “Todos os nossos relatórios 

apresentam pequenas diferenças irritantes. Nós estamos gastando a primeira parte de 



cada reunião discutindo qual seria a informação correta. A proliferação de planilhas está 

contribuindo para o problema da inconsistência e imprecisão dos dados. Para que nossos 

dados possam ser úteis precisamos que estes sejam confiáveis”. 

Nas organizações, os mais prejudicados com estas inconsistências são os 

tomadores de decisão, pois estes dependem destas informações para executarem o seu 

trabalho. Segundo GONÇALVES (2003, p. 9), o problema da inconsistência de dados e 

a necessidade dos usuários de tomada de decisão foram o fator-chave para o surgimento 

do conceito de data warehouse. 

“O sucesso de cada atividade do negócio hoje em dia depende exclusivamente 

de como a organização utiliza seus dados-chave. Com isto, a necessidade de apresentar 

uma visão abrangente e unificada dos dados, isolando as regras de negócio das diversas 

tecnologias de armazenamento existentes, tornou-se um grande desafio a ser resolvido 

pelas organizações. Foi para atender a estas necessidades e desafios que surgiu a 

estratégia de criação de data warehouse” (GONÇALVES, 2003, p. 11). 

“Métodos tradicionais de análise de dados, baseados principalmente no 

manuseio direto dos dados pelo homem, simplesmente não permitem a manipulação de 

conjuntos volumosos de dados.” (SINGH, 2001, p. XXI). Para auxiliar as empresa a 

transformar seus enormes volumes de dados em informações úteis, existe o conceito de 

data warehouse. 

 

3. DATA WAREHOUSE 

 

 “Nestes últimos anos, algumas técnicas e conceitos foram elaborados com 

objetivo de tentar facilitar a extração de informações nas grandes bases de dados 

existentes nas organizações. Dentre as técnicas e conceitos mais conhecidos estão os 

data warehouse, que têm por objetivo disponibilizar os dados em uma modelagem de 

fácil entendimento para os usuários” (GONÇALVES, 2003, 3 p.). 

Segundo SINGH (2001, p. 12), Data warehouse é o processo de integração dos 

dados corporativos de uma empresa em um único repositório a partir do qual os 

usuários finais podem facilmente executar consultas, gerar relatórios e fazer análises. 

Um data warehouse é um ambiente de suporte à decisão que alavanca dados 

armazenados em diferentes fontes e os organiza e entrega aos tomadores de decisões da 



empresa, independente da plataforma que utilizam ou de seu nível de qualificação 

técnica. Resumindo, data warehouse é uma tecnologia de gestão e análise de dados. 

 

“A meta principal de um data warehouse é a criações de uma visualização lógica 

única dos dados que residem em diversos bancos de dados físicos, fornecendo aos 

usuários um modelo de trabalho único dos dados da empresa. O acesso a esses dados 

melhora a qualidade dos serviços e o atendimento ao cliente, ajudando a companhia a 

avaliar atividades emergentes do negócio.”(GONÇALVES, 2003, 11 p.). 

“Em um data warehouse, os dados são coletados ao longo do tempo e usados 

para comparações, tendências e previsões. Os dados não são atualizados em tempo real, 

mas reciclados regularmente a partir dos sistemas aplicativos.”(GONÇALVES, 2003, p. 

11). 

“O uso de um data warehouse para processamento de informações está associado 

a consideráveis benefícios de custo, economia de tempo e aumento de produtividade.” 

(SINGH, 2001, p. 16). O acesso e análise dos dados tornam-se mais fácil, não tendo 

perda de tempo com processamento e manipulação dos mesmos. As tomadas de 

decisões são mais rápidas e os dados são atuais e precisos. 

Um data warehouse é orientado a assunto, integrado, variável com o tempo e não 

volátil. Orientado a assunto, pois o mesmo “é organizado por assunto, em vez de por 

aplicações, de modo que contenha apenas as informações necessárias para o 

processamento dos sistemas de suporte à decisão” (SINGH, 2001, p. 2). Integrado pelo 

fato de “armazenar os dados coletados de diferentes fontes (banco de dados 

operacionais, arquivos textos, sistemas legados, etc.) em um formato consistente” 

(GONÇALVES, 2003, p. 13). Variável com o tempo, pois os dados contidos em um 

data warehouse referem-se a algum momento específico, os dados nunca são 

sobrepostos, mapeando desta forma o histórico de alterações. Não volátil porque os 

usuários podem apenas consultar dados, e não alterá-los. 

  

4. CONCLUSÃO 

 

Um data warehouse é uma ferramenta que torna a empresa competitiva, pois 

permite que os tomadores de decisões acesse os dados de forma integrada, rápida e 

precisa, proporcionando uma melhora na qualidade dos serviços e o atendimento ao 



cliente. Assim, um data warehouse é de suma importância para as empresas que 

desejam manter-se no mercado, e crescerem cada vez mais. 
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