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Abstract: In this paper we discussed the creation of a business intelligence structure (BI) 

to assist in decision making of a higher education institution (IES) subsidized by the data 

of Curriculum Lattes Platform of the National Scientific and Technological Development 

Council (CNPq). Our objectives are to know the structure of obtaining the Lattes Platform 

data Resumes CNPQ, structure the data to extract, transform and load on the Data 

Warehouse (DW), OLAP cubes generate data loaded into DW and report templates for 

assist in decision making. This work is justified by the need for higher education 

institutions to know, through the BI solutions, the profile your faculty. To this were 

extracted data Resumes Lattes and generate a DW to receive them via extract, transform 

and load (ETL). With the loaded DW were generated OLAP cubes to structure the data in 

reports and graphs generating information for the IES. 
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ESTUDO DE CASO SOBRE BUSINESS INTELLIGENCE: EXTRAÇÃO DE 

DADOS DO CURRÍCULO LATTES PARA UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR 

 

Resumo: No presente trabalho é discutida a criação de uma estrutura de Business 

Inteligence (BI) para auxiliar na tomada de decisão de uma Instituição de Ensino Superior 

(IES) subsidiada pelos dados da Plataforma de Currículos Lattes do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ). Os objetivos deste trabalho são 

conhecer a estrutura de obtenção dos dados da Plataforma Lattes de Currículos do CNPQ, 

estruturar os dados obtidos para extração, transformação e carga no Data warehouse (DW), 

gerar cubos OLAP dos dados carregados no DW e gerar modelos de relatórios para auxiliar 

na tomada de decisão. Este trabalho se justifica pela necessidade das instituições de ensino 

superior conhecer, através das soluções de BI, o perfil o seu corpo docente. Para isso foram 

extraídos dados dos Currículos Lattes e gerado um DW para recebê-los via extração, 

transformação e carga (ETL). Com o DW carregado foram gerados cubos OLAP para a 

estruturação dos dados em relatórios e gráficos gerando informações para a IES. 

Palavras-chave: Business Intelligence, Data warehouse, Currículo Lattes, Instituição de 

Ensino Superior, OLAP 

 

1  INTRODUÇÃO 

Atualmente existem diversas áreas de extração de informação de bases de dados 

semi ou não estruturadas. Nesse contexto é entendido que o dado que gerará informação e 

posteriormente um conhecimento pode ser encontrado nestas bases de dados. 

Nos bancos de dados transacionais os dados estão em constante modificação, o que 

torna complexo o armazenamento de dados históricos para a geração relatórios. Desta 

maneira a geração de relatórios se torna pouco ágil e limitada. 

Com a limitação dos relatórios e o tempo gasto para confecção dos mesmos, as 

instituições cada vez mais estão investindo em tecnologia e recursos humanos para obter 

informações que possam auxiliar nas tomadas de decisões. 

Este número limitado de relatórios e a escassez informacional não conseguem 

suprir a real necessidade sobre os diversos aspectos necessários para a tomada de decisão, 

tornando-se uma barreira ao desenvolvimento estratégico de uma instituição. As 

ferramentas de Inteligência de Negócios, conhecidas como Business Intelligence (BI), 

pode ser aplicada para construir diferentes cenários sobre um conjunto de informações de 

modo muito mais eficaz e independente de relatórios tradicionais disponibilizados pelo 

software de controle operacional utilizado pela instituição. 

Durante anos o desenvolvimento de sistemas de informação tinha como foco 

principal o ambiente operacional, com direcionamento na automação dos processos, 

obtenção de dados de forma confiável, com nível mínimo de erro. 

A partir da década de 1980 começou a se cunhar termo Business Intelligence (BI) 

ou inteligência do negócio, que pode ser definido como o conjunto de tecnologias 

orientadas a disponibilizar informação e conhecimento em uma instituição. O uso de BI 

provê visões históricas, sobre operações de negócios, geralmente usando dados 

armazenados em um Data Warehouse (DW). 

Para Sell (2006), ferramentas de BI podem ser definidas como soluções visam 

oferecer os meios necessários para a transformação de dados em informações e para a sua 
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divulgação através de ferramentas analíticas. Estas ferramentas auxiliam na tomada de 

decisão e contribuem para a geração de relatórios com maior facilidade. Como os relatórios 

auxiliam na tomada de decisão e as ferramentas de BI e auxiliam na geração destes 

relatórios com maior facilidade, foi proposto um estudo de caso para o desenvolvimento de 

um modelo de BI para armazenar dados dos docentes de uma Instituição de Ensino 

Superior obtidos da Plataforma Lattes de Currículos do CNPQ sobre BI para auxiliar na 

tomada de decisões de uma Instituição de Ensino Superior (IES), a partir dos dados 

gerados pela Plataforma de Currículos de CNPQ (Lattes). Como motivação faz se 

necessária à pergunta problema que instiga a realização do estudo de caso: Visando às 

dificuldades da IES na geração de dados históricos e relatórios sobre os docentes, como 

uma ferramenta de BI pode auxiliar na geração de conhecimento para a tomada de decisão?   

A partir do problema de pesquisa proposto é possível detalhar e apresentar no 

objetivos geral que é: desenvolver um modelo de BI para armazenar dados dos docentes de 

uma Instituição de Ensino Superior obtidos da Plataforma Lattes de Currículos do CNPQ e 

os objetivos específicos: conhecer a estrutura de obtenção dos dados da Plataforma Lattes 

de Currículos do CNPQ, estruturar os dados obtidos para extração, transformação e carga 

no Data warehouse, gerar cubos OLAP dos dados carregados no Data warehouse e gerar 

modelos de relatórios para auxiliar na tomada de decisão.  

Dessa forma, a ideia de levar o tema adiante se justifica, a partir da seguinte 

formulação: pela necessidade das instituições de ensino superior conhecer, através das 

soluções de BI, o perfil o seu corpo docente. As soluções de BI visam oferecer os meios 

necessários para a transformação de dados em informações e para a sua divulgação através 

de ferramentas analíticas de acordo com Sell (2006). O intuito deste trabalho é contribuir 

na agilidade na geração de conhecimento utilizando uma ferramenta de BI, fazendo com 

que a tomada de decisão também seja mais ágil. 

Essa apresentação de pesquisa está dividida em sete partes: acima foi introduzido o 

tema, os objetivos e as justificativas. Na parte dois, os principais construtos serão 

elucidados, bem como a ligação entre os mesmos. Na seção seguinte, descrevem-se as 

abordagens metodológicas. Na seção quatro é apresentado o modelo de BI que foi 

desenvolvido. Na parte cinco é descrita a proposta do projeto de BI e são apresentados os 

resultados que se almejam. Seguem-se as considerações finais e as referências. 

2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

Não é intenção dessa apresentação de pesquisa exaurir todos os fundamentos 

teóricos dos construtos. Efetivamente, o intuito é de identificar o estado da arte dos 

principais conceitos e os elos que representam, trazendo alguma luz sobre as terminologias 

da área, fundamentado em autores seminais e contemporâneos. 

 

2.1  Dado, informação e conhecimento 

 

Dado, informação e conhecimento são elementos fundamentais para a comunicação 

e a tomada de decisão nas organizações, mas seus significados não são tão evidentes. Eles 

formam um sistema hierárquico de difícil delimitação. O que é um dado para um indivíduo 

pode ser informação e/ou conhecimento para outro. Davenport (1999) corrobora esse ponto 

de vista colocando resistência em fazer essa distinção, por considerá-la nitidamente 

imprecisa. 

De acordo com Setzer (1999) dado é definido como uma sequência de símbolos 

quantificados ou quantificáveis. Dado é definido por Miranda (1999, p.285) “como um 
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conjunto de registros qualitativos ou quantitativos conhecido que organizado, agrupado, 

categorizado e padronizado adequadamente transforma-se em informação”. Da mesma 

maneira, Miranda (1999, p.285) conceitua informação como sendo "dados organizados de 

modo significativo, sendo subsídio útil à tomada de decisão". Setzer (1999) diz que 

informação é uma abstração informal (isto é, não pode ser formalizada através de uma 

teoria lógica ou matemática), que representa algo significativo para alguém através de 

textos, imagens, sons ou animação.  

Setzer (1999) diz que: "Conhecimento é uma abstração interior, pessoal, de alguma 

coisa que foi experimentada por alguém". Explicam as autoras Lastres e Albagli (1999, 

p.30) que: 

Informação e conhecimento estão correlacionados, mas não são sinônimos. 

Também é necessário distinguir dois tipos de conhecimentos: os conhecimentos 

codificáveis - que, transformados em informações, podem ser reproduzidos, 

estocados, transferidos, adquiridos, comercializados etc. - e os conhecimentos 

tácitos. Para estes a transformação em sinais ou códigos é extremamente difícil já 

que sua natureza está associada a processos de aprendizado, totalmente 

dependentes de contextos e formas de interação sociais específicas. 

 Saída (Output): transferência da informação processada às pessoas ou atividades 

que a usarão; 

 Realimentação (Feedback): é a saída que retorna aos membros adequados da 

organização para ajudá-los a refinar ou corrigir os dados de entrada. 

Segundo Laudon e Laudon (2004) os Sistemas de Informação (SI) são um conjunto 

de partes (software, hardware, recursos humanos e procedimentos) que geram informações. 

Têm como maior objetivo o apoio a processos de tomada de decisão na empresa o seu foco 

está direcionado ao principal negócio da organização. 

Genericamente os SI podem ser classificados em operacional, gerencial e 

estratégico. Segundo Laudon e Laudon (2004), os SI’s devem estar alinhados cada nível de 

decisão nas organizações, conforme figura abaixo: 

 
 

 

Figura 1: Nível de decisão das organizações 

 
Fonte: Adaptado de LAUDON E LAUDON, 2004 

 

Para cada nível das organizações existe um tipo de sistema de informação para 

auxiliar na tomada de decisão. Estes tipos de sistemas de informação são responsáveis por 

cada hierarquia e correspondem a um objetivo específico, conforme visto na figura 2.  
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Figura 2: Pirâmide dos sistemas de informação 

 
Fonte: Adaptado de LAUDON E LAUDON, 2004. 

 

No entanto, de acordo com Laudon e Laudon (2004) podemos dividir os sistemas 

de informação de acordo com o nível da organização:  

 Operacional: Sistemas de Processamento de Transações (SPT); 

 Conhecimento: Sistemas de Trabalho do Conhecimento (STC) e Sistemas de 

Automação de Escritório (SAE),  

 Gerencial: Sistemas de Informações Gerenciais (SIG) e Sistemas de Apoio à 

Decisão (SAD); 

 Sistemas de Suporte Executivo (SSE).  

Sistemas de Processamento de Transações (SPT) tem como principal objetivo, 

responder a questões rotineiras e fluxo de transações. Para exemplificar podem-se citar 

vendas, recibos etc. (DALFOVO; AMORIM, 2000).  

Para Dalfovo e Amorim, 2000:  

Sistemas de Trabalho do Conhecimento (STC) e os Sistemas de Automação de 

Escritórios (SAE) prestam suporte aos funcionários especializados e de dados em 

uma empresa. Este sistema tem como premissa, auxiliar a empresa a integrar 

novos conhecimentos agregados ao negócio e a controlar o fluxo de papéis, 

diminuindo assim a burocracia existente na empresa. 

Para Laudon e Laudon (2004) os Sistemas de Informações Gerenciais (SIG) e 

Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) podem ser definidos como SI que realizam o 

monitoramento, controle, tomada de decisão e atividades administrativas de 

administradores de nível intermediário. De acordo com Laudon e Laudon (2004) os 

Sistemas de Suporte Executivo (SSE) se destacam por suportar atividades de planejamento 

em longo prazo. 

 

2.2 Bancos de dados relacionais Online Transaction Processing (OLTP) 

 

Bancos de dados relacionais são baseados no modelo de dados relacionais, que 

representa uma base de dados como uma coleção de relações (ELMASRI;NAVATHE, 

2005). 

Sistema de Banco de Dados (SBD) é um conjunto de dados inter-relacionados 

armazenados em um repositório de arquivos computadorizados gerenciados por um 

Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). São um conjunto de dados associados a 
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um conjunto de programas para acesso a estes dados (KORTH;SILBERSCHATZ; 

SUDARSHAN, 2006).  

Nos sistemas OLTP podem ser criadas visões (views) para estruturar os dados do 

modelo relacional de acordo com a necessidade. Segundo Devmedia (2014), a view pode 

ser definida como uma tabela virtual composta por linhas e colunas de dados vindos de 

tabelas relacionadas em uma query (um agrupamento de SELECT’s, por exemplo). As 

linhas e colunas da view são geradas dinamicamente no momento em que é feita uma 

referência a ela. 

 

2.3 Business Inteligence – BI 

 

Uma das formas de acessar e explorar as informações contidas nos bancos de dados 

é através da arquitetura de Business Intelligence (BI), que é uma importante fonte de 

informação para as empresas que necessitem trabalhar dados e informações. Traduzido 

como Inteligência de Negócios ou Inteligência Empresarial, é um arcabouço de tecnologias 

e ferramentas que atendem o nível gerencial das instituições e transformam os dados em 

informações que possuem significado para as instituições. 

O principal benefício do BI para uma organização é a capacidade de fornecer 

informações precisas quando necessário, incluindo uma visão em tempo real do 

desempenho corporativo. Estas informações são necessárias para todos os tipos de 

decisões, principalmente para o planejamento estratégico (TURBAN et. al. 2009). 

O BI permite olhar a organização como um todo, em busca de pontos dentro dos 

processos de negócio que possam ser usados como vantagem competitiva. É desta forma 

que executivos encontram conhecimento sobre o mercado, a concorrência, os clientes, os 

processos de negócio, a tecnologia a fim de antecipar mudanças e ações dos competidores 

(SASSI, 2010).  

Sistemas de BI possuem vantagens pela facilidade para trabalhar com questões ad-

hoc, pois é praticamente impossível desenvolver uma aplicação em que todos os relatórios 

e pesquisas de que um gerente possa precisar para realizar seu trabalho estejam presentes. 
Permitem criar facilmente relatórios e pesquisas específicas relativas às necessidades 

emergentes de cada gerente ou momento.  
Após a transformação de acordo com as regras e verificações percebidas e 

implementadas as tabelas de dimensões podem ser carregadas. Após o carregamento das 

dimensões, pode-se iniciar o carregamento dos fatos. No entanto, os fatos demandam 

cuidados na sua carga como o uso das chaves artificiais das dimensões para que se tenha 

uma integridade referencial, controle de valores nulos obtidos no momento da transação 

para que não gerem a falta de integridade referencial como datas que, estando nulas, 

invalidarão o histórico do fato.  

Técnicas para amenizar o processo devido ao grande volume de dados podem ser 

usadas, como a carga incremental dos fatos, que irá carregar apenas dados novos ou 

alterados, execução do processo em paralelo e em momentos de pouco ou nenhum uso do 

SGBD e a utilização de tabelas auxiliares que serão renomeadas como definitivas ao fim da 

carga (KIMBALL, 2002). 
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2.4   Extract Transform Load  ou Extração Transformação Carga (ETL) 

O processo de Extract, Transform and Load (ETL) é o processo mais crítico e 

demorado na construção de um Data Warehouse (DW), pois consiste na extração dos 

dados de bases heterogêneas, na transformação e limpeza desses dados, e na carga dos 

dados na base do DW. As decisões gerenciais são tomadas com base nas informações 

geradas pelas ferramentas do tipo front-end. Essas informações são geradas através dos 

dados armazenados no DW. Se esses dados não forem corretamente trabalhados no 

processo de extração, as informações geradas através deles farão com que decisões sejam 

tomadas erroneamente, podendo afetar diretamente os negócios da organização. 

A maior parte do esforço exigido no desenvolvimento de um DW é consumido 

nesse momento e não é incomum que oitenta por cento de todo esforço seja empregado no 

processo de ETL. (INMON et al., 1997). Somente a extração dos dados leva mais ou 

menos 60% das horas de desenvolvimento de um DW. (KIMBALL, 2002). 

Esta etapa do processo deve se basear na busca das informações mais importantes 

em sistemas fontes ou externos e que estejam em conformidade com a modelagem do DW. 

No momento de criação do DW é comum uma carga de dados inicial que faça com que a 

extração busque todos os dados dos sistemas fontes, mas com o decorrer do tempo a 

extração deve estar preparada apenas para fazer cargas incrementais. A carga incremental 

que carrega apenas os registros que foram alterados ou inseridos desde a carga inicial é 

muito mais eficiente. (KIMBALL, 2002). 

A transformação dos dados é a fase subsequente à sua extração. Essa fase não só 

transforma os dados, mas também realiza a limpeza dos mesmos. A correção de erros de 

digitação, a descoberta de violações de integridade, a substituição de caracteres 

desconhecidos, a padronização de abreviações podem ser exemplos desta limpeza. 

Após a transformação de acordo com as regras e verificações percebidas e 

implementadas as tabelas de dimensões podem ser carregadas. Após o carregamento das 

dimensões, pode-se iniciar o carregamento dos fatos. No entanto, os fatos demandam 

cuidados na sua carga como o uso das chaves artificiais das dimensões para que se tenha 

uma integridade referencial, controle de valores nulos obtidos no momento da transação 

para que não gerem a falta de integridade referencial como datas que, estando nulas, 

invalidarão a visão pela dimensão temporal dessa tupla da tabela fato. 

Técnicas para amenizar o processo devido ao grande volume de dados podem ser 

usadas, como a carga incremental dos fatos, que irá carregar apenas dados novos ou 

alterados, execução do processo em paralelo e em momentos de pouco ou nenhum uso do 

SGBD e a utilização de tabelas auxiliares que serão renomeadas como definitivas ao fim da 

carga. (KIMBALL, 2002). 

2.5  Data Warehouse – DW  

Segundo Inmon et al.(1997), Data warehouse é uma coleção de dados orientados 

por assuntos, integrados, variáveis com o tempo e não voláteis, para dar suporte ao 

processo gerencial de tomada de decisão. Para Kimball (2002), Data warehouse é uma 

fonte de dados consultáveis da organização, formado pela união de todos os data marts 

correspondentes. Inmon et al.(1997)  afirmam que o ambiente criado pela utilização do 

conceito de DW, permite que as empresas integrem dados de diversos sistemas e módulos 

distintos, e criem oportunidades de negócio. .  
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Para Kimball (1996), o modelo entidade-relacionamento não é o mais adequado 

para se analisar os dados no ambiente gerencial. O modelo dimensional é o mais 

apropriado para este ambiente. Cada módulo terá um modelo específico de estrutura, mas 

de maneira geral, para modelagem de um DW é utilizado o modelo dimensional, 

tipicamente organizado ao redor de um tema central, chamado de fato (KIMBALL, 2002). 

Portanto, o modelo dimensional é composto basicamente por dois tipos de tabelas: as Fato 

e as Dimensões. O principal tipo de modelo dimensional é o chamado modelo Star 

(Estrela), onde existe uma tabela dominante no centro chamado de tabela de fatos, com 

múltiplas junções, conectando-a a outras tabelas, sendo estas chamadas tabelas de 

dimensão. Cada uma das tabelas secundárias (dimensões) possui apenas uma junção com a 

tabela central (fato). O modelo Estrela na Figura 03 tem a vantagem de ser simples e 

intuitivo, mas também utiliza enfoques de indexação e união de tabelas. 
 

Figura 3: Modelo Dimensional do Tipo Estrela 

 
Fonte: Adaptado de KIMBALL, 2004. 

 

2.6  On-Line Analytical Processing (OLAP) 

Bispo e Cazarini (1998) apresentam a aplicação OLAP com uma solução para o 

problema de síntese, análise e consolidação de dados, pois é o processamento analítico 

online dos dados. Tem capacidade de visualizações das informações a partir de muitas 

perspectivas diferentes, enquanto mantém uma estrutura de dados adequada eficiente. A 

visualização é realizada em dados agregados, e não em dados operacionais porque a 

aplicação OLAP tem por finalidade apoiar os usuários finais a tomar decisões estratégicas. 

Voltado para a tomada de decisões, proporciona uma visão dos dados orientado à análise, 

além de uma navegação rápida e flexível. O OLAP recebe dados do OLTP para que possa 

realizar as análises. Essa carga de dados acontece conforme a necessidade da empresa. 

Sendo um sistema para tomada de decisões, não realiza transações (INSERT, 

UPDATE, DELETE) pois sua finalidade são consultas. Possui dados atuais e históricos e 

não há necessidade de backups regularmente, sendo que ele possui informações do OLTP. 

Caso algo aconteça com a base OLAP basta fazer uma carga novamente.  

2.6.1  Multidimensionalidade (Cubo) 

Os cubos são os principais objetos de um OLAP. Construídos com tecnologia que 

permite rápido acesso aos dados, normalmente eles são construídos a partir de 

subconjuntos de um Data Warehouse e são organizados e sumarizados dentro de estruturas 

12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI

1322



 

 

 

multidimensionais definidas por dimensões e medidas. Os bancos de dados 

multidimensionais guardam as informações em uma espécie de cubo de dimensão “n”, o 

que resulta em diversas matrizes esparsas que permitem trabalhar simultaneamente com 

diversos cenários definidos por combinações de dados, como produtos, região, vendas, 

tempo etc.  

Esses cubos podem ser armazenados em modelos de bancos de dados ROLAP, 

MOLAP ou HOLAP que serão conceituados no próximo item. A vantagem de banco de 

dados multidimensionais sobre os banco de dados relacionais é que os primeiros são 

otimizados para obter velocidade e facilidade de resposta, complementam Gray e Watson 

(1999). 

 

2.6.2  Relatórios 

A análise de negócios é um conjunto de ferramentas e técnicas que permitem 

reunir, armazenar, analisar e fornecer acesso aos dados, com o objetivo de ajudar os 

usuários a tomarem melhores decisões comerciais e estratégicas (TURBAN et. al, 2009). 

Relatórios e consultas fazem parte das atividades mais antigas de OLAP e BI. O 

OLAP possibilita que o usuário produza facilmente seus próprios relatórios e analise 

tendências e desempenho diariamente (TURBAN et. al, 2009). Um sistema OLAP 

apresenta as seguintes características:  

 esquema otimizado para que as consultas realizadas pelos usuários sejam retornadas 

rapidamente; 

 geração de relatórios complexos de uma forma simples;  

 utilização interativa com os usuários, ou seja, as consultas não necessitam estar pré-

definidas; 

 permite a redundância de dados para otimização de consultas. 
 

2.7  Plataforma Lattes de currículos do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPQ) 

A Plataforma Lattes representa a experiência do CNPq na integração de bases de 

dados de Currículos, de Grupos de pesquisa e de Instituições em um único Sistema de 

Informações. Sua dimensão atual se estende não só às ações de planejamento, gestão e 

operacionalização do fomento do CNPq, mas também de outras agências de fomento 

federais e estaduais, das fundações estaduais de apoio à ciência e tecnologia, das 

instituições de ensino superior e dos institutos de pesquisa. Além disso, se tornou 

estratégica não só para as atividades de planejamento e gestão, mas também para a 

formulação das políticas do Ministério de Ciência e Tecnologia e de outros órgãos 

governamentais da área de ciência, tecnologia e inovação. 

O Currículo Lattes se tornou um padrão nacional no registro da vida pregressa e 

atual dos estudantes e pesquisadores do país, e é hoje adotado pela maioria das instituições 

de fomento, universidades e institutos de pesquisa do País. Por sua riqueza de informações 

e sua crescente confiabilidade e abrangência, se tornou elemento indispensável e 

compulsório à análise de mérito e competência dos pleitos de financiamentos na área de 

ciência e tecnologia. 
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O Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil é um inventário dos grupos em 

atividade no país. Os recursos humanos constituintes dos grupos, as linhas de pesquisa e os 

setores de atividade envolvidos, as especialidades do conhecimento, a produção científica, 

tecnológica e artística e os padrões de interação com o setor produtivo são algumas das 

informações contidas no Diretório. Os grupos estão localizados em instituições de ensino 

superior, institutos de pesquisa, etc. As informações individuais dos participantes dos 

grupos são extraídas dos seus Currículos Lattes. 

O Diretório de Instituições foi concebido para promover as organizações do 

Sistema Nacional de CT&I à condição de usuárias da Plataforma Lattes. Ele registra todas 

e quaisquer organizações ou entidades que estabelecem algum tipo de relacionamento com 

o CNPq (instituições nas quais os estudantes e pesquisadores apoiados pelo CNPq 

desenvolvem suas atividades; instituições onde os grupos de pesquisa estão abrigados, 

usuárias de serviços prestados pela Agência, como o credenciamento para importação pela 

Lei 8.010/90; instituições que pleiteiam participar desses programas e serviços, etc). A 

disponibilização pública dos dados da Plataforma na internet dão maior transparência e 

mais confiabilidade às atividades de fomento do CNPq e das agências que a utilizam, 

fortalecem o intercâmbio entre pesquisadores e instituições e é fonte inesgotável de 

informações para estudos e pesquisas. Na medida em que suas informações são recorrentes 

e cumulativas, têm também o importante papel de preservar a memória da atividade de 

pesquisa no país. (CNPQ, 2014) 

2.7.1 Extração de dados 

A Plataforma Lattes é uma base de dados pública, tanto no que se refere ao ingresso 

quanto à recuperação das informações através da Internet. 

Apesar da disponibilização pública das informações, instituições de ensino, 

pesquisa e inovação do País têm solicitado ao CNPq o acesso aos dados curriculares de 

seus professores, pesquisadores, alunos e colaboradores, com o objetivo integrar os dados 

do Lattes aos seus sistemas de informação, gerar indicadores internos de produção 

científica e tecnológica, realizar estudos através da aplicação de ferramentas de mineração 

de dados, e apoiar a implementação de políticas de gestão. 

Neste sentido, a Agência disponibiliza às instituições duas modalidades que 

possibilitam o acesso aos dados da Plataforma Lattes : 

 Espelhamento: Esta modalidade é voltada às fundações estaduais de apoio à 

pesquisa e consiste na disponibilização integral dos dados da Plataforma Lattes, e 

dos currículos atualizados diariamente, para replicação na base espelho da 

Fundação. Para se candidatar a ser um espelho da base Lattes, a instituição deverá 

encaminhar ofício à Presidência do CNPQ, devidamente assinado pelo seu 

dirigente máximo, contendo a exposição de motivos para a realização do 

espelhamento. 

 Extração de CV e Grupos da Instituição: extração de dados de CV e Grupos de 

Pesquisa esta disponível a todas as instituições de ensino e pesquisa e inovação do 

País, que desejam obter os dados dos grupos de pesquisa, professores, 

pesquisadores e alunos registrados na Plataforma Lattes. As instituições 

interessadas devem encaminhar ofício à Presidência do CNPq, devidamente 

assinado pelo seu Dirigente máximo, contendo a exposição de motivos e destinação 

a ser dada aos dados a serem extraídos. 

Os dados obtidos através dos dois tipos de convênio estarão sempre no formato 

padrão XML (CNPQ, 2014). 
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3. METODOLOGIA 

 

A pesquisa analisará o uso do Business Intelligence como ferramenta estratégica 

para uma instituição de ensino superior na geração de informação a partir de dados obtidos 

da Plataforma Lattes de Currículos do CNPQ. 

Desta forma, a pesquisa será qualitativa por não se preocupar com a 

representatividade numérica, mas, sim com o aprofundamento da compreensão/otimização 

de um processo de uma organização. Para criar maior familiaridade com o problema com o 

intuito de torna-lo mais explícito ou a construir hipóteses a pesquisa será do tipo 

exploratória que segundo (GIL, 2007), se caracteriza pelo levantamento bibliográfico e 

análise de exemplos que estimulem a compreensão. Essa pesquisa pode ser classificada 

como: pesquisa bibliográfica e estudo de caso. (GIL, 2007). Como opção para 

operacionalizar a pesquisa, o método escolhido foi o estudo de caso, baseado na 

metodologia de Yin (2005) e a classificação do estudo foi feita tendo em base a revisão 

bibliográfica feita anteriormente. 

O estudo de caso, segundo Yin (2001) pode ser compreendido como um método 

que abrange: lógica de planejamento, técnicas de coleta de dados e abordagens específicas 

às análises dos mesmos, ou seja, é uma estratégia de pesquisa abrangente. 

Segundo Yin (2005) a primeira e mais importante condição para diferenciar as 

várias estratégias de pesquisa é identificar o tipo de questão de pesquisa que está sendo 

apresentada. É preciso compreender que as questões de uma pesquisa possuem substância 

e forma, e qual questão possui indícios importantes para traçar à estratégia de pesquisa a 

ser adotada. 

O trabalho é voltado para instituições de ensino superior que possuem alguma 

metodologia de obtenção de dados do Currículo Lattes já implementada. Para obter os 

dados, a instituição de ensino superior estudada envia os números dos CPF dos professores 

que fazem parte de seu corpo docente e recebe os dados do currículo em documentos 

XML. Os dados dos documentos são armazenados em banco de dados em uma estrutura 

criada pela própria instituição. A partir destes dados são criadas views para agrupar e gerar 

alguns relatórios transacionais. Estes relatórios são limitados e não conseguem suprir a real 

necessidade da informação sobre os diversos aspectos necessários para tomada de decisão, 

tornando uma barreira à tomada de decisão da instituição. 

Para consolidar e armazenar os dados de maneira temporal será criado um Data 

warehouse que receberá dados utilizando um ETL incremental, que é a forma mais 

eficiente de carregar todos os registros da base origem em uma periodicidade anual. Dessa 

forma o Data warehouse terá dados históricos para uma posterior manipulação e análise 

desse grande volume de dados sob múltiplas perspectivas que aplicação OLAP 

disponibiliza. O modelo apresentado na Figura 4 ilustra o esquema que será utilizado para 

construção do modelo de BI descrito anteriormente. 
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Figura 4: Modelo em alto nível do DW dos dados do Currículo Lattes 

 
Fonte: o autor, 2014. 

 

 

4.  ESTUDO DE CASO 

 

Para criar maior clareza sobre o presente, especificamente de uma instituição de 

ensino superior, é necessário entender e conhecer o perfil de seu corpo docente. Conhecer 

o corpo docente significa neste contexto, utilizar a riqueza dos dados do Currículo Lattes 

que é um padrão nacional no registro da vida pregressa e atual dos docentes/ pesquisadores 

do país. O Currículo Lattes é adotado hoje pela maioria das instituições, porque possui 

grande riqueza de dados com confiabilidade e abrangência. 

Existem duas formas para obter dados do Currículo Lattes. A primeira forma é 

acessar a Plataforma Lattes de Currículos do CNPQ (http://lattes.cnpq.br/) e buscar um 

currículo em “Buscar currículo”, menu a direita. Deve-se pesquisar no campo de busca 

pelo currículo desejado. Ao abrir o currículo, no canto superior à direita existe a opção 

para baixar o currículo em formato XML. Utilizando essa forma, obtem-se apenas um 

arquivo XML de um currículo por busca. Portanto, dessa forma, os currículos não são 

baixados em massa. A segunda opção para obter esses dados dos currículos é enviar um 

ofício à Presidência do CNPq, devidamente assinado pelo seu Dirigente máximo, contendo 

a exposição de motivos e destinação a ser dada aos dados a serem extraídos. Após a 

aprovação do ofício, a IES envia os dados dos CPF dos professores e recebe os currículos 

no formato XML. Para as duas formas os documentos XML são processados e os dados 

que constam neles são armazenados em um banco de dados relacional. 

A instituição escolhida para realização do estudo caso utiliza o Sistema de banco de 

dados Microsoft SQL Server 2008 para armazenar os dados obtidos do Currículo Lattes. 

Todos os dados dos currículos já estão processados e armazenados em um banco de dados 

relacional. 
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4.1  Apresentação dos indicadores (visões)  

 

Para estruturar os dados da forma adequada para posterior inclusão em DW, no 

Microsoft SQL Server 2008 são criadas views (visões). O Quadro 1 exibe as descrições das 

visões que serão criadas para estruturar os d ados. O campo “Visão” do quadro é o nome da 

view que será criada. O campo “Atributo” é nome da coluna que será retornada na query 

que gera a visão e o campo “Dado” são os dados que serão retornados no resultado da 

execução da view. Desta forma pode ser observado que cada Visão corresponde a uma 

dimensão do DW. 

 
Quadro 1: Indicadores a partir dos dados do Currículo Lattes 

 
Fonte: Autor, 2014. 

 

4.2  Criação do Data warehouse (DW) 
 

Após a criação de todas as Visões, foi necessário definir uma modelagem 

multidimensional, para depois criar as tabelas e carregar os dados do OLTP. 

Como os dados são referentes ao número de publicações dos professores, foi 

estabelecida de “F_publicacao” como fato, contando com as seguintes dimensões: Área 

Curso, Cursos, Professor, Titulação, Tipo de Publicação e Tempo. 

A partir dessa definição, foi estabelecido o nível de granularidade da tabela fato, 

com base no propósito dessa tabela, que a quantidade de publicações, a tabela fato contém 

as seguintes informações: quantidade e percentual de publicações e os campos que fazem a 

ligação com as tabelas dimensões: id_professor, id_tempo, id_tip_publicacao, id_titulacao, 

id_curso. Esta modelegem se justifica pela necessidade de saber as publicações que o 

corpo docente da instituição está realizando, tanto por área, curso, titulação etc., conforme 

ilustra a Figura 5. 
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Figura 5: Modelagem dimensional – Data warehouse 

 
Fonte: o autor, 2014. 

 

4.2  ETL entre visões e OLAP utilizando SQL Server Integration Services (SSIS) 
 

Após a criação das Tabelas Dimensões e da Tabela Fato, concretizando o modelo 

multidimensional, o próximo passo foi o processo de extração, transformação e carga dos 

dados (ETL) para o Data warehouse. 

Foi utilizada a ferramenta SQL Server 2008 Integration Services (SSIS) para 

realizar o processo de ETL. Para migrar os dados criamos um Projeto no Integration 

Services (SSIS), criando um pacote para integração dos dados entre as Visões criadas 

anteriormente e o Data warehouse. Para popular as Tabelas Dimensões e a Tabela Fato, 

fizemos a conexão com a Fonte de Dados e o Data warehouse. Para cada dimensão foi 

utilizada esta conexão para obter os dados da Fonte de Dados e realizar a migração para o 

destino. 

Depois de criar todas as conexões entre a Fonte de Dados e as Dimensões, o 

próximo passo foi popular a Tabela Fato. Nesse momento foi criado um componente de 

Fonte de Dados e um componente para o destino Fato. A Figura 6 ilustra os componentes 

de Fonte de dados e Destino tanto das tabelas dimensões e tabela fato. 
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Figura 6 – ETL via SSIS das Tabelas Dimensões

 
Fonte: Autor, 2014. 

 

Figura 7 – ETL via SSIS da Tabela Fato 

 
Fonte: Autor, 2014. 

 

4.3  Conexão ODBC no Excel e leitura dos dados do DW 
 

Com o DW populado, depois da integração dos dados por meio do processo ETL, 

via pacote SSIS, foi criada uma conexão ODBC (acrônimo para Open Database 

Connectivity) que é um padrão para acesso a Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados 

(SGBD), com o Excel, uma ferramenta de análise que ajuda a controlar e exibir dados, 

criar inteligência de negócios para geração das tabelas dinâmicas e gráficos dinâmicos. 

Foi necessária a criação de uma consulta (query) para a seleção de todos os dados 

do Data warehouse. Esta query realiza a junção entre todas as Dimensões e Fato, como 

pode ser visto na Figura 8. 
Figura 8 – Query junção Dimensões e Fato 

 
Fonte: Autor, 2014. 
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Após a execução da query os dados foram retornados em uma tabela dinâmica. 

Foram selecionados todos os dados retornados para gerar tabelas e os gráficos dinâmicos. 

As tabelas dinâmicas faz com que esses dados se unam e possam ser modificados 

em sua aparência. Dessa forma, podem-se deslocar dados que estão em linhas arrastando-

as para colunas e vice-versa. 

Os gráficos dinâmicos mostram sinteticamente como os dados estão organizados e 

gera facilidade ao realizar a análise. Além de gerar facilidade, eles também são atualizados 

dinamicamente quando há alguma mudança na base de dados que o gerou. 

Para auxiliar na visualização do desempenho de publicações dos professores foi 

criado na tabela dinâmica um KPI - Key Performance Indicator, que são ferramentas de 

gestão para realizar a medição e o consequente nível de desempenho do processo. Foi 

utilizado um KPI do formato “sinaleiro”, no qual o sinal verde foi usado para quantidade 

de publicações maior ou igual a oito, o sinal amarelo foi usado para quantidade de 

publicações entre quatro e oito e o sinal vermelho para quantidade de publicações abaixo 

de quatro. A figura 8 ilustra a tabela dinâmica com a lista de campos e o KPI 

implementado. 
Figura 9 – Modelo de relatório usando tabela dinâmica

 
Fonte: o autor, 2014. 

 

Após a criação dos relatórios, de acordo com a necessidade, foram gerados gráficos 

dinâmicos dos dados inseridos nos relatórios, que pode ser observado na Figura 10. O 

gráfico mostra a quantidade de publicação por professor e titulação. 
 

Figura 10 – Modelo de gráfico dinâmico 

 
Fonte: o autor, 2014. 
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4.4  Criação de cubos no SQL Server Analysis Services (SSAS) 

  

 Outra opção encontrada para gerar informações estruturadas é a ferramenta 

Analysis Services da Microsoft SQL Server 2008 (SSAS). Para estruturar os dados esta 

ferramenta utiliza os Cubos de Dados. Para isso foi feita uma conexão com o modelo de 

Data warehouse carregado pelo Integration Services (SSIS), selecionando as Tabelas 

Dimensões e a Tabela Fato. Após a criação da conexão foram selecionadas as Medidas e as 

Dimensões do Cubo de Dados, foi executado o Cubo de Dados para concluir sua criação e 

implementação. 

Com o Cubo de Dados devidamente construído, foi visualizado sua estrutura 

multidimensional utilizando o navegador do Cubo, com as respectivas dimensões e 

medidas do Fato Publicação. Na Figura 10 é ilustrado o Cubo de Dados criado e 

processado, no qual já é possível arrastar os dados para demonstrar e assim proporcionar o 

contexto de análise. 

Na ilustração abaixo foi selecionada a titulação dos professores e a quantidade de 

publicações, para que a analise do total de publicações por titulação e professor seja feita. 

 
Figura 11 – Visualização do Cubo de dados 

 
Fonte: Autor, 2014 

 

Após a seleção foi concluído o processo de importação de dados para uma tabela 

dinâmica para que seja realizada a manipulação dos dados como foi realizado no item 4.3 

deste capítulo.  

 

5.  RESULTADOS  

 

Nesta seção será mencionado como o usuário poderá visualizar os dados e fazer a 

análise das informações, visto que o foco do trabalho não é apontar resultados, mas sim 

mostrar como a tecnologia de Data warehouse pode contribuir para a Instituição na 

identificação das publicações advindas do Currículo Lattes e para isso foram feitas 

algumas demonstrações de resultados já identificados nesse primeiro momento. 

Foi verificado que após a criação do Data warehouse no SQL Server existem várias 

maneiras de ler os dados do DW para gerar as análises. Dentre essas várias formas, foi 

selecionado duas delas para a realização do nosso estudo. Na primeira forma foi utilizando 
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somente o Microsoft Excel 2007 para a leitura e geração das análises. Foi realizada uma 

conexão com o DW e foram importados os dados para uma tabela. Após a importação dos 

dados foi criada uma Tabela Dinâmica com um KPI para manipulação dos dados. Após a 

estrutura montada foi criado um gráfico de demonstração. A ferramenta demonstrou muita 

eficiência e auxiliou muito para a geração das análises. Na segunda forma foi à utilizada a 

ferramenta do Analysis Services. Essa ferramenta pode ser visualizada pelo Excel. Para 

facilitar a análise dos dados foi integrado o pacote do SSAS com o Excel, criando uma 

conexão com o SSAS e exibindo os dados por meio de Planilha Dinâmica, ou seja, 

conforme são inseridos dados no DW a planilha é atualizada automaticamente. 

A partir da tabela dinâmica, podem ser definidos os tipos de consultas que podem 

ser realizadas, fazendo a definição dos dados no rótulo de linha, rótulo de coluna e os totais 

para filtrar os dados contidos na Tabela Fato Publicação. A seguir serão exibidas algumas 

demonstrações que ilustram alguns tipos de análises que podem ser realizadas utilizando o 

Cubo de Dados do SSAS pelo Excel. 

Foi gerado um cubo com as seguintes configurações: quantidade de publicações por 

área de curso/curso/professor, conforme ilustra a figura 12. 
 

Figura 12 – Área de curso/curso/professor (percentual) 

 
Fonte: Autor, 2014 

 

Este cubo foi lido pelo Microsoft Excel e gerado um KPI com a seguinte 

configuração: curso com quantidade de publicações abaixo de trinta será exibido sinal 

vermelho, entre trinta e sessenta sinal amarelo e maior que sessenta sinal verde. A figura 

13 demonstra em síntese. 

 
Figura 13 – KPI para Área de curso/curso/professor 

   
Fonte: Autor, 2014 
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Pela planilha dinâmica também podemos selecionar os dados de outras Áreas de 

Curso com seus respectivos cursos, dando uma visão mais ampla para que a instituição 

possa fazer uma análise geral do histórico dos dados. 

Foi selecionado do Cubo de Dados um determinado curso e foi verificado que 

existem alguns cursos da mesma área que publicam mais e outros menos. Dessa forma 

pode ser feita uma análise pelos gestores do porque esses cursos possuem este 

comportamento. Após a seleção destes dados no Cubo de Dados também podemos criar 

gráficos, o que possibilita uma análise ainda melhor, conforme ilustra a Figura 14. Este 

gráfico demonstra o percentual de publicações por Área de curso. 
 

Figura 14 – Gráfico de publicações por Área de curso 

 
Fonte: Autor, 2014 

 

 

Por esse gráfico é possível identificarmos que a área “Outros” (são áreas que 

possuem menos de dois cursos que foram aglutinadas) possui maior percentual de 

publicações, sendo 37% do total de publicações. Depois desta área podemos ver que as 

Engenharias com 34% de publicações da instituição no ano de 2014. Podemos ver que a 

área de Linguística, letras e artes e Ciências Agrárias são as que menos publicam na 

instituição. 

Desta forma existem várias maneiras de expressar via relatórios e gráficos os dados 

e gerar uma gama de informações para auxilio na toma da de decisões. As estruturas 

criadas são apenas um exemplo de como um BI pode gerar informações de maneira rápida 

e ágil. No próximo capítulo serão apresentadas as considerações finais deste trabalho. 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo referiu-se ao desenvolvimento de um modelo de BI para armazenar 

dados dos docentes de uma Instituição de Ensino Superior obtidos da Plataforma Lattes de 

Currículos do CNPQ. Desta forma foi criado um conhecimento sobre a estrutura de 

obtenção dos dados da Plataforma Lattes de Currículos do CNPQ, foram criados e 

estruturados os dados obtidos para extração, transformação e carga no DW, gerados cubos 

OLAP dos dados carregados e criados relatórios para auxiliar na tomada de decisão. 

Os objetivos foram alcançados à medida que o trabalho foi desenvolvido. Para isso, 

no primeiro momento foi investigado como são estruturados os dados dos currículos nesta 
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plataforma e como são obtidos estes dados. Foi entendido que esta obtenção pode ser 

realizada de duas formas: primeira forma é obter os currículos individuais e a segunda 

forma é obter os currículos em massa. Das duas maneiras os currículos são obtidos no 

formato XML. 

Como a IES já possuía um modelo de obtenção e importação de dados do Currículo 

Lattes não foi necessário criar um modelo para este fim, mas de toda forma foi conhecido 

como este processo é realizado. Após este entendimento foi verificado que o modo de 

obtenção dos dados dos documentos XML já está ultrapassado, podendo ainda ser 

melhorado. Este processo será estudado em uma pesquisa futura. 

Com o banco de dados OLTP já populado, foram geradas algumas visões para que 

fossem selecionados os dados para carga no DW. Foi criado um processo ETL para carga 

dos dados do banco de dados OLTP para o OLAP. Com o DW populado foram geradas 

extrações de dados, para visualizações de informações, utilizando o SSAS e Excel. Desta 

forma os objetivos geral e específicos foram alcançados. 

Foi percebido que o Excel, em conjunto com um SGBD OLAP, utilizado como 

ferramenta de Inteligência de Negócios constrói diferentes cenários sobre um conjunto de 

informações de modo eficaz e independente de relatórios tradicionais oferecidos pelo 

software que utilizado pela instituição. Com isso, os executivos e o pessoal envolvido na 

tomada de decisão da empresa conseguem separar o que é informação relevante e 

irrelevante com um grau de seletividade em relação ao nível de detalhamento da 

informação em cada nível desejado. O Excel se mostrou muito eficaz, pois possui várias 

opções de fórmulas, programação e visualização, e serviu para suprir as necessidades de 

estruturação de informação como modelo. Este estudo ainda serviu para obter o 

conhecimento de como desenvolver BI pelo Microsoft Excel, que pode ser elaborado a 

qualquer momento com facilidade de implementação. 

A implantação desta metodologia faz com que instituições conheçam o perfil dos 

profissionais que nela atuam e a estrutura de BI é um componente fundamental, uma 

solução que dá suporte para o sucesso, com informações sólidas e organizadas com um 

valor expressivo e confiável para as decisões de mercado tomadas pela instituição a partir 

dos relatórios produzidos. 

Os relatórios apresentam também informações relevantes para o conhecimento do 

que o seu corpo docente, no estudo de caso apresentado, está produzindo e publicando de 

documentos científicos, dando uma visão ampla que pode ser classificada de acordo com a 

necessidade informacional em um determinado momento. 

Como o trabalho tratou de um modelo para verificar a viabilidade de 

implementação da estrutura de BI, é pretendido para estudos futuros a implantação deste 

projeto em uma instituição de ensino superior para gerar mais modelos de análises e maior 

quantidade relatórios para auxiliar na tomada de decisão. Estes modelos podem ser 

disponibilizados em um sistema, que proverá várias formas de apresentação utilizadas nas 

técnicas de BI para apresentação das informações por meio de painéis de indicadores 

(dashboards) e de relatórios. 

Com este trabalho foi possível esclarecer o que é o Business Intelligence, para que 

serve esse conceito, como fazer para implementar a ferramenta e obter-se as informações 

necessárias à mais acertada decisão em todos os níveis de decisão das instituições 

(operacional, gerencial e estratégico) e principalmente mostrar a vantagem dos sistemas de 

BI perante os sistemas transacionais. 
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