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MATÉRIA: SIG

� Aula N°: 06

� Tema: Fundamentos da inteligência de 
negócios: gerenciamento de informação e de 
bancos de dados

� Tópico do Plano de Ensino: 06 e 07

� Metodologia: Aula expositiva, discussões e 
vídeos 



OBJETIVOS

� Descrever como um banco de dados relacional

organiza os dados e comparar essa abordagem ao

banco de dados orientado a objetos

� Identificar e descrever os princípios de um

sistema de gerenciamento de banco de dados

� Avaliar ferramentas e tecnologias para extrair

informações de bancos de dados e assim melhorar

o desempenho da empresa e a tomada de decisão



OBJETIVOS

� Avaliar o papel da política de informação e do

gerenciamento de dados na gestão dos recursos

de dados organizacionais

� Explicar por que é importante para a empresa

garantir a qualidade dos dados



BANCO DE DADOS E GERENCIAMENTO

DE DADOS

Banco de dados: conjunto de arquivos relacionados entre

si que contêm registros sobre pessoas, lugares ou coisas

Entidades e atributos

Organizando dados em um banco de dados relacional

Campos, registros, campos-chave, chave primária, chave

estrangeira

Estabelecendo relacionamentos

Diagrama entidade-relacionamento, normalização, tabela

concatenada



BANCO DE DADOS RELACIONAL



DER / MER



SGBD

� Um tipo de software específico para criar, armazenar,

organizar e acessar dados de um banco de dados

� Separa as visões lógica e física dos dados

� Visão lógica: como os usuários finais vêem os dados

� Visão física: como os dados estão realmente

estruturados e organizados

� Exemplos de DBMS: Microsoft Access, DB2, Oracle

Database, Microsoft SQL Server, MYSQL



SGBD



OPERAÇÕES DE UM BD RELACIONAL

� Select (selecionar): cria um subconjunto de

registros com base em um critério estabelecido

� Join (projetar): combina tabelas relacionais para

apresentar ao usuário mais informações do que

aquelas à disposição nas tabelas individuais

� Project (vincular): cria um subconjunto

constituído de colunas em uma tabela



RECURSOS DO SGBD

� Definição de dados

� Dicionário de dados

� Consultas e relatórios

� Linguagem de manipulação de dados

� Linguagem estrutura de consulta (SQL)

� Bancos de dados orientados a objeto



DATA WAREHOUSE

� O que é um data warehouse?

� Banco de dados que armazena dados correntes e

históricos de potencial interesse para os tomadores de

decisão de toda a empresa

� Data marts

� Subconjunto de um data warehouse, no qual uma

porção resumida ou altamente focalizada dos dados

da organização é colocada em um banco separado

destinado a uma população específica de usuários



COMPONENTES DE DW



COMPONENTES DE DW



ETL – EXTRACT / TRANSFORMATION / LOAD



INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL E DATA

MINING

� Inteligência empresarial: ferramentas que consolidam,

analisam e acessam vastas quantidades de dados para

ajudar os usuários a tomar melhores decisões empresariais

� Processamento analítico on-line (OLAP)

� Data mining e análise preditiva

� Associações

� Sequências

� Classificações

� Aglomerações

� Prognósticos



INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL

Uma série de

ferramentas analíticas

trabalha com os dados

armazenados nos

bancos de dados,

encontrando padrões e

insights que ajudam

gerentes e funcionários

a tomar melhores

decisões e, assim,

aprimorar o

desempenho

organizacional.



B.D. E A WEB

� Muitas empresas usam a Web para disponibilizar

algumas informações de seus bancos de dados

internos a clientes e parceiros de negócios

� Middleware e outros softwares tornam isso possível

� Servidores de bancos de dados

� CGI

� Interfaces Web são familiares aos usuários e poupam

o redesenho ou a reconstrução de sistemas legados



B.D. E A WEB



DEFININDO POLÍTICA DE INFORMAÇÃO

� Uma política de informação especifica as regras para

compartilhar, disseminar, adquirir, padronizar,

classificar e inventariar a informação

� O gerenciamento de dados é responsável pelas

políticas e procedimentos específicos pelos quais os

dados podem ser gerenciados como recurso

organizacional.

� Grandes organizações costumam ter um grupo de

gerenciamento e projeto de bancos de dados dentro da

divisão corporativa de sistemas de informação



ASSEGURANDO A QUALIDADE DOS

DADOS

� Baixa qualidade de dados é o maior obstáculo

para o sucesso do gerenciamento do

relacionamento com o cliente

� Os problemas de qualidade de dados podem ser

causados por dados redundantes e inconsistentes

produzidos por múltiplos sistemas

� Erros de entrada de dados são a causa de muitos

problemas de qualidade de dados



ASSEGURANDO A QUALIDADE DOS

DADOS

� Auditoria de qualidade de dados é um

levantamento estruturado da precisão e do nível

de integridade dos dados em um sistema de

informação

� O data cleansing (limpeza e padronização)

consiste em atividades para detectar e corrigir,

no banco de dados, dados incorretos, incompletos,

formatados inadequadamente ou redundantes



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
AFLIÇÕES?
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