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Resumo

A abordagem e implementação do Open Source Software na área do Business Intelli-
gence vem conquistando cada vez mais admiração e atenção por parte das empresas,
pois contribui por um lado na redução de custos e por outro no aumento do conheci-
mento da organização. Ora o domínio do conhecimento da organização bem como do
ambiente onde está inserida aliado ao controlo de custos é atualmente uma prioridade
nas preocupações dos responsáveis das organizações. Deste modo as organizações
ao recorrerem a soluções Open Source Software de ferramentas de Business Intelli-
gence, procuram atingir esses dois grandes objetivos. Este artigo, pretende ajudar a
perceber e a apoiar a tomada de decisão na escolha de ferramentas OSS de BI. Para
isso, recorremos ao método de análise de SWOT, onde são explicados os vários fatores
de sucesso, fraquezas, ameaças e oportunidades no momento de implementar soluções
nessa área. Propomos ainda um conjunto de diretrizes a seguir, para que a escolha pela
ferramenta de BI, garanta as funções e objetivos para que foi pensada. Apresentamos
ainda de uma forma simples as principais caraterísticas de uma das soluções OSS de
BI existentes no mercado, o Pentaho. Como trabalho futuro seria pertinente analisar os
resultados práticos da implementação desta solução numa organização.

Palavras-chave: Business Intelligence, Open–Source Software, Sistemas de Apoio à
Decisão, Conhecimento, Informação, Dados.

1. INTRODUÇÃO

Ao longo da história das organizações existiram sempre temas que preocuparam os
gestores e decisores, tendo em conta a realidade sociocultural, política e económica da
realidade vivida. Gradualmente temos sido bombardeados por várias evoluções que ca-
raterizam o estado do relacionamento entre as organizações e as necessidades dos mer-
cados. Hoje em dia, num mundo cada vez mais global e em constantes alterações, a
necessidade de obter informação just in time e precisa, veio despertar para a necessidade
da extração de “dados em bruto” dos sistemas de informação para que, depois de tratados,
fossem transformados em conhecimento para suporte à gestão. Tendo como objetivo essa
preocupação, foram desenvolvidas ferramentas e técnicas que permitissem recuperar e
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tratar a informação, de forma a disponibilizá-la devidamente tratada em novas bases de
dados. Deste modo quem decide pode analisar de uma forma transparente, centralizada
e simples a informação gerada pela globalidade da organização.

Estas ferramentas e técnicas são chamadas de Business Inteligence (BI), e vieram
para se posicionar como uma realidade fundamental na arquitetura dos sistemas de infor-
mação das organizações atuais. O conhecimento é cada vez mais um fator diferenciador
entre as organizações, de tal forma que quem o obtém, terá uma grande vantagem com-
petitiva relativamente aos seus concorrentes. Nesse sentido, esta é uma das razões pela
qual as empresas cada vez mais reforçam o seu investimento em recursos no sentido de
obterem essa vantagem.

Figura 1: Os diferentes aspetos do conhecimento segundo W. Allen [Research(2011)]

Quem obtiver o conhecimento mais exato do comportamento da sua organização,
mais depressa poderá, eventualmente intervir na sua organização de forma a melhorar o
seu desempenho. Assim sendo, os novos gestores recorrem cada vez mais ao conheci-
mento extraído e estruturado dos sistemas de informação da sua empresa para o suporte
na tomada de decisão. Importa por isso neste momento, salientar a preocupação dos
gestores dos sistemas de informação em obterem as ferramentas e técnicas que lhes per-
mitam extrair os dados e gerar informação de qualidade, para que os seus gestores e
decisores a possam converter em conhecimento útil à organização.

É uma realidade que as ferramentas e know-how nesta área têm custos elevados,
tanto ao nível de licenciamento, de manutenção e de mão de obra especializada, e con-
trastando com os budgets estão cada vez mais limitados. Mesmo assim, a necessidade de
recorrer a este tipo de soluções é cada vez mais essencial para o sucesso das organiza-
ções. A área do Open Source Software (OSS), poderá ser vista como uma oportunidade e
alternativa válida para esta área, não significando contudo que a sua implementação seja
gratuita. No entanto a sua implementação será uma boa solução, ao permitir o acesso a
estas ferramentas e técnicas a um custo muito mais reduzido, com o propósito de se obter
o conhecimento.

Neste artigo são abordadas as oportunidades e as ameaças que as ferramentas de
OSS poderão trazer para a área do BI. Será também analisada uma aplicação de OSS
(Pentaho) e o potencial da sua implementação nas organizações.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. BUSINESS INTELLIGENCE

Alguns autores abordam o business intelligence como uma ideia que tem raízes muito
distantes dos tempos modernos. Na realidade é feito um certo paralelismo ao livro The
Art of War de Sun Tzu, o qual afirma que para ter sucesso na guerra, deve-se ter todo
o conhecimento das nossas virtudes e fraquezas assim como todo o conhecimento dos
pontos fortes e fraquezas do inimigo. A falta de um ou outro pode resultar na derrota
[Griffiths(2006)].

A primeira referência ao termo business intelligence remonta ao ano de 1958, es-
pecificamente num artigo que Hans Peter Luhn1, na altura investigador bolseiro da IBM,
escreveu para o IBM Systems Journal, em que o autor definiu inteligência como “a ca-
pacidade de apreender uma inter-relação dos factos apresentados de forma a orientar as
ações em direção a uma meta desejada” [Bouman and Dongen(2009)]. Este trabalho é
considerado pela generalidade da comunidade como o ponto de partida para a investi-
gação e desenvolvimento de sistemas de Business Intelligence (BI) tal como eles hoje
existem.

Mais tarde em 1989, Howard Dresner2 da Gartner Group (detentora da patente) rein-
troduziu o termo “business intelligence” para descrever o “conjunto de conceitos e métodos
para melhorar a capacidade de tomada de decisões usando sistemas de suporte baseado
em fatos de negócio” [Burstein et al.(2008)Burstein, Holsapple, Negash, and Gray] popu-
larizando desde então o termo.

Todavia alguns autores defendem que o termo só começou realmente a ser usado em
setembro de 1996 num relatório da Gartner Group:

“Em 2000, a informação vai emergir nas empresas com visão de futuro, com informa-
ção Business Intelligence e aplicações amplamente disponíveis para funcionários, consul-
tores, clientes, fornecedores e público em geral. A chave para a prosperidade num mer-
cado competitivo é ficar à frente da concorrência. Tomar decisões sólidas baseadas em in-
formações precisas e atuais em vez de intuitivas. A análise de dados, relatórios e ferramen-
tas de consulta pode ajudar os utilizadores empresariais a sintetizar um mar de dados em
informação valiosa a partir dele –hoje em dia estas ferramentas enquadram-se numa cate-
goria chamada Business Intelligence” [Faulkner and MacGillivray(2001)], [Alexandru(2009)].

Desde então têm surgido outras definições entre as quais:

“não é um produto nem um sistema. É uma arquitetura e um conjunto integrado de
aplicações operacionais, bem como de apoio à decisão, e bases de dados que fornecem
os dados da comunidade de negócios” [Moss and Atre(2003)].

“Cognos define business intelligence como uma categoria de programas aplicacionais
e tecnologias para recolher, armazenar, analisar e fornecer acesso a dados para ajudar
utilizadores corporativos a tomar melhores decisões nos negócios” [Power(2004)].

1Hans Peter Luhn (1896-1964) foi um investigador da IBM, tendo-lhe sido atribuído mais de 80 patentes. O
algoritmo de Luhn e o índice KWIC (Key Words In Context) são disso exemplo.

2Howard é uma autoridade mundial em BI, e está na indústria de software desde 1981. Traba-
lhou 13 anos na Gartner Group como analista chefe para BI. Atualmente presidente e fundador da
Dresner Advisory Services, LLC., tornou-se um analista industrial independente, autor, conferencista e consul-
tor de estratégia.

http://www.gartner.com
http://www.ibm.com
http://www.gartner.com/
http://www.howarddresner.com
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“é um termo usado para descrever a aplicação de coleções e organização de dados,
extração e análise de informação, perceção de suporte à decisão sobre os mercados,
clientes, fornecedores e produtos” [Li(2007)].

“é a arte de ganhar uma vantagem comercial a partir de dados, respondendo a ques-
tões fundamentais, tais como a variação da classificação dos clientes, o estado atual do
negócio, e se continuar no caminho atual, quais os ensaios clínicos que devem ser manti-
dos e quando deve parar de despejar dinheiro” [Nelson(2007)].

“conjunto de modelos matemáticos e metodologias de análise que exploram dados os
disponibilizados para gerar informação e conhecimento útil para o complexo processo de
tomada de decisão” [Vercellis(2009)].

“define uma categoria de aplicações, práticas e apresentações que ajudam os utiliza-
dores a encontrar sentido para grandes quantidades de dados” [Czernicki(2010)].

2.2. OPEN-SOURCE SOFTWARE

O termo Open-Source Software (OSS) tem a ver com o licenciamento de software, o
qual erradamente tem sido associado a uma ideia, diríamos mesmo quase um mito, que
basicamente sugere que não é possível exercer uma atividade económica com o OSS ou
que pelo facto de ser livre tem direito ao código-fonte. De facto tal não corresponde à
verdade.

A Open Source Initiative (OSI) usa a Open Source Definition para classificar o soft-
ware que pode ser considerado como “Open Source” [Laurent(2004)] e que basicamente
assenta em 9 pontos que passamos a enumerar [White(2007)]:

1. Redistribuição livre;

2. Código-fonte;

3. Obras derivadas;

4. Integridade do código fonte do autor;

5. Não descriminação contra pessoas ou grupos;

6. Não descriminação contra áreas de atuação;

7. Distribuição da licença;

8. A licença não deve ser específica a um produto;

9. A licença não deve restringir outro software.

3. ANÁLISE SWOT

Para analisarmos a aplicabilidade das ferramentas de OSS em BI nas organizações,
na nossa opinião será um bom método recorrermos à análise SWOT para a sua apresenta-
ção. Assim, poderemos identificar facilmente as oportunidades, ameaças, os pontos fortes
e os pontos fracos desta aproximação na implementação destas ferramentas na área do
BI. Procuramos que esta análise contribua para auxiliar a abordagem e eventual aprecia-
ção do que se deve procurar melhorar e evitar aquando da implementação deste tipo de
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soluções OSS, no âmbito do BI.

Figura 2: Análise SWOT

3.1. PONTOS FORTES

Os pontos fortes que se podem identificar nesta abordagem são os seguintes:

(a) Ao utilizar soluções OSS podemos tirar partido do conhecimento que se tem de todo o
processo produtivo;

(b) Ao ter-se acesso ao código fonte, podemos ter também o conhecimento de todo o
modelo de dados. Além disso permite ainda que sejam realizadas modificações tendo
em conta a especificidade da realidade da organização, onde se pretende implementar
a ferramenta;

(c) Sendo uma solução OSS os custos de licenciamento bem como os de manutenção se-
rão reduzidos. Sem custos, é-nos permitido fazer o download da aplicação, sem gran-
des justificações ao nível financeiro permitindo-nos testar e avaliar a solução. Após
esta fase de avaliação se concluirmos que esta ferramenta acrescenta valor à orga-
nização, será promovida junto aos gestores e administradores. No final, os custos
poderão ser refletidos ao adquirir serviços de suporte ou de formação específica para
a implementação;

(d) Será também de salientar que a solução final será da empresa, uma vez que todo o
conhecimento da solução está no lado de onde a solução foi instalada;

(e) O crescimento da comunidade de OSS contribui para o suporte continuado e para a
evolução das versões ao longo do tempo. Desta forma será garantida a melhoria na
integração dos sistemas, devido à partilha de experiência entre os membros perten-
centes à comunidade do OSS no desenvolvimento dos aplicativos.
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3.2. PONTOS FRACOS

As principais fraquezas que podemos observar são:

(a) Motivação interna dos colaboradores para a utilização deste tipo de ferramentas. Por
vezes as organizações não estão preparadas para a implementação deste tipo de
aplicações, e por vezes existe alguma relutância no que diz respeito a deixar de ser o
interlocutor direto no que diz respeito à transmissão da informação;

(b) Integração com as várias bases de dados existentes, a informação desejada deverá
estar armazenada em bases de dados e essas bases de dados deverão ser possíveis
de integrar. Poderá ter de existir trabalho para extrair os dados dessas bases de dados
e armazena-los em Data Warehouse3. Esse trabalho poderá ser dificultado se for
necessário recorrer a uma empresa externa.

3.3. AMEAÇAS

As ameaças são os fatores externos, que podem por em causa o sucesso na aborda-
gem da implementação das soluções de OSS na área do BI. Assim as ameaças elencadas
foram as seguintes:

(a) Podendo ser uma hipótese, ainda que remota de acontecer, a estagnação da evolu-
ção da solução base obrigaria a um esforço interno suplementar para proceder à sua
evolução, ou por outro lado teríamos uma solução que rapidamente ficaria obsoleta e
sem utilidade. A resolução desta contrariedade passaria pela repetição do processo
de escolha de uma nova solução e a respetiva migração de dados;

(b) Tal como já foi referido anteriormente, a possibilidade será remota, mas a falha no
suporte à solução de base poderá ser temporária ou até mesmo definitiva. Num ce-
nário mais pessimista, poderemos ficar com aplicação parada por falha do suporte às
correções mais severas.

3.4. OPORTUNIDADES

A abordagem da utilização de OSS na implementação de ferramentas de BI deverá
potenciar as seguintes oportunidades:

(a) A obtenção da informação necessária à tomada de decisão, os gestores e responsá-
veis pela decisão terão de uma forma simples, transparente e devidamente tratada a
informação/conhecimento, para suporte nas ações que pretendem tomar;

(b) Por outro lado, essa informação estará acessível de uma forma dinâmica e rápida.
Estes sistemas permitem extrair e tratar a informação em tempo real, obtendo o com-
portamento exato da organização;

(c) Sendo cada vez mais um horizonte presente na vida das empresas, os custos finan-
ceiros, a adoção destas soluções contribui para a sua redução, essencialmente na
questão dos contratos de licenciamento e evoluções.

3O termo Data Warehouse foi introduzido no início dos anos 90 por Bill Inmon, e desde
então este “novo conceito” expandiu-se rapidamente. Um Data Warehouse é um repositó-
rio de dados extraídos de vários sistemas operacionais da empresa e mesmo externos à
mesma.[Abramowicz et al.(2002)Abramowicz, Kalczyński, and Węcel].
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3.5. ANÁLISE

Observando o quadro SWOT, podemos concluir que o trabalho a realizar passará por
potenciar os pontos fortes e criar mecanismos que diminuam as fraquezas desta abor-
dagem, evitando assim também as ameaças. O trabalho que deverá ser promovido na
escolha e implementação de uma solução OSS na área do BI deverá essencialmente se-
guir as seguintes diretrizes:

(a) O departamento de SI ser constituído por uma equipa devidamente qualificada para
pesquisar, desenvolver e deter conhecimento na utilização de ferramentas OSS no
âmbito do BI;

(b) Proceder sempre a uma análise custo benefício para a sua eventual implementação;

(c) Testar adequadamente as principais funcionalidades da aplicação, tendo como refe-
rência as necessidades da empresa;

(d) Escolher sempre uma solução que já tenha sido testada, ter acesso a estudos de caso
dessa aplicação e obter sempre informação se possível de empresas que já tenham
adotado a mesma solução;

(e) Analisar o funcionamento das ferramentas de integração com outras soluções;

(f) Analisar a comunidade de desenvolvimento, ver fóruns de discussão, tipos de suporte,
versões e correções lançadas. Em síntese, analisar a dinâmica da comunidade afeta
ao projeto;

(g) Desenvolvimento de ações de sensibilização da importância da implementação deste
tipo de soluções para o desenvolvimento da empresa. Esta ação deverá ter como alvo
os vários responsáveis e colaboradores que estejam ligados ao processo;

(h) Garantir o empenhamento dos responsáveis máximos, de modo a fazer cumprir religi-
osamente os resultados esperados com a implementação da aplicação de BI.

Ao seguir as diretrizes anteriormente elencadas, poderemos garantir as oportunida-
des apresentadas pela aplicação desta abordagem. Estes pontos, serão o ponto de par-
tida para que, qualquer empresa, mesmo sendo pequena se possa preparar para extrair
conhecimento do seu negócio, promovendo com isso a sua sustentabilidade.

4. PENTAHO

Nesta secção pretendemos disponibilizar uma visão global das principais caraterís-
ticas de uma das várias soluções OSS de BI existentes no mercado. De uma maneira
geral estas soluções são diferenciadas essencialmente pelas funcionalidades que os seus
produtos apresentam, pela qualidade da documentação disponível aos utilizadores, pelo
suporte técnico oferecido e ainda pela maturidade dos seus fóruns comunitários. São
exemplo disso as duas soluções OSS líderes no mercado do BI a JasperSoft4 e a Pen-
taho5. A nossa escolha recaiu na segunda solução, a Pentaho.

Uma forma de apoio e suporte à nossa perspetiva foi o recurso ao know-how detido
pela Gartner, Inc. (NYSE: IT), uma empresa de Tecnologias de Informação (TI) líder no

4http://www.jaspersoft.com/
5http://www.pentaho.com/

 http://www.gartner.com/
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mercado da pesquisa e consultadoria na área da informação. Esta organização colabora
no mercado com os setores público e privado e conta com uma carteira de sensivelmente
60.000 clientes distribuídos por 11.600 organizações diferentes.

Gideon Gartner6 fundou esta empresa no ano de 1979 e atualmente coopera com
4.600 colaboradores, dos quais 1.250 são analistas e investigadores, num universo de
aproximadamente 80 países [Group(2011a)] . A Gartner, Inc. constitui um ícone no mer-
cado das empresas TI no ramo da investigação e consultadoria de informação.

Figura 3: Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms[Group(2011b)]

Apesar de não constar no Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms 2011,
uma vez que não cumpriu com os critérios definidos pela Gartner, a solução Pentaho
merece destaque no referido relatório. De acordo com o mesmo, esta plataforma OSS é
composta por vários aplicativos como ETL7, OLAP 8, relatórios e dashboards, análises ad
hoc e componentes data mining9, geridos a partir de um servidor central de BI implantado
localmente ou na cloud.

Não obstante o cartão de visita desta solução ser o licenciamento de baixo custo, a
Pentaho tem apostado na área da prospeção de investimentos, tendo integrado um projeto
de data mining na sua plataforma BI, desenvolvido relatórios ad hoc para o Apple iPad e
principalmente, tornou-se no primeiro fornecedor de soluções BI a desenvolver e apresen-
tar soluções com capacidade de integrar as suas ferramentas de ETL e BI com Hadoop10

no apoio às grandes fontes de dados emergentes [Group(2011b)].

6Gideon I. Gartner nasceu em 1935, é um empreendedor e filantrópico. Fundou a Gartner, Inc. e vem sendo
apontado como o patriarca da indústria de TI sobretudo devido à inovação que tem implementado na Gartner
como a segunda geração de BI [Wikipedia(2011a)].

7Extract, Transform and Load (ETL)é um sistema que tem a capacidade para extrair dados de uma fonte de
dados, transformar esses mesmos dados e carrega-los para outro armazenamento de dados[Rainardi(2007)].

8On-Line Analytical Processing (OLAP) é uma categoria de uma tecnologia de software que permite que
analistas, gestores e executivos tenham uma visão dos dados de forma rápida, consistente e de acesso interativo
suportado por uma grande variedade de possibilidades de visulisar os dados(...) [Ponniah(2001)].

9Data mining é definido como o processo de extrair padrões dos dados [Witten and Frank(2005)].
10Hadoop é uma plataforma de software em Java de computação distribuída voltada para clusters e processa-

mento de grandes massas de dados[Wikipedia(2011b)]
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A Pentaho BI Suite Enterprise Edition inclui as seguintes ferramentas:

• Pentaho Data Integration - Limpa e integra os dados a partir de qualquer fonte de
dados;

• Pentaho Reporting - Disponibiliza informação acerca da sua organização;

• Pentaho Analysis - Explora e analisa dados de uma forma rápida e interativa;

• Pentaho Dashboards - Obtem visibilidade imediata em métricas e KPIs;

• Pentaho Data Mining - Descobre padrões ocultos e indicadores de desempenho
futuros.

5. CONCLUSAO

Neste artigo foi abordada a aplicabilidade das ferramentas OSS na área do BI nas
organizações. Torna-se claro, no nosso entender que cada vez mais as soluções de OSS
estão a ganhar terreno relativamente às soluções comerciais. Este cenário surge por ra-
zões que passam pela necessidade da redução de custos, pelo aumento na qualidade e
valências técnicas de quem tem a responsabilidade da gestão dos sistemas de informação,
pelo suporte que cada vez mais se aproxima ao que é oferecido por uma solução chave
na mão e finalmente pelo conjunto de funcionalidades que já é muito vasto e “profissional”.

Estamos a passar por uma nova era de desenvolvimento, que enfatiza o conheci-
mento, fator que se revela crucial para que os decisores possam medir e avaliar a estra-
tégia para o futuro, apoiando-os sobre quais as direções e os fatores críticos de sucesso
das suas empresas.

As organizações deverão passar por um novo paradigma ao nível da estrutura organi-
zacional, em que os departamentos responsáveis pela gestão dos sistemas de informação
deverão sofrer modificações. Esta área tende a ganhar maior relevância dentro das orga-
nizações, cabendo a eles, gestores dos sistemas de informação, a responsabilidade de
pensar e implementar a arquitetura do conhecimento.

Este departamento deverá ser um verdadeiro pilar basilar para qualquer organização,
uma vez que permitirá melhorar o conhecimento acerca do seu negócio em três vertentes:
como tem exercido o seu negócio, identificar os principais problemas que o afetam e ainda
antecipar as soluções para os mesmos.
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