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Introdução

Estão sendo desenvolvidos sistemas relacionados ao apoio à tomada

de decisão de produtores rurais e gestão de indicadores pela

EMBRAPA Pecuária Sul e Instituições de Ensino Superior (IES) do

município de Bagé.



Introdução

Cada sistema opera de forma isolada.

Como analisar e visualizar informações de forma integrada?



Introdução



Justificativa

O tomador de decisões deverá utilizar todos os sistemas para obter todas as

informações que ele precisa?

Os dados deverão ser extraídos de cada sistema para serem utilizados no processo

de tomada de decisão ou obtenção de conhecimento?

Problemas: Dados devem ser consistentes, processos manuais envolvendo dados

redundantes podem ser suscetíveis a falhas, entendimento dos sistemas, análises de

forma integrada, rápida e eficiente, etc.



Hipótese

 A aplicação de técnicas de Business Intelligence (BI) em SAD’s permitem a utilização, visualização e

análise de dados de diferentes sistemas para os tomadores de decisão.

 Também permitem a análise do efeito de diferentes indicadores, assim como a descoberta de relações

entre indicadores oportunizando novas descobertas científicas.

 Hipótese: Se forem aplicadas técnicas de BI nos SADs, então será obtido um alto nível de satisfação dos

usuários com o uso da tecnologia proposta, ou seja, aceitação da tecnologia.



Variáveis teóricas e operacionais

Variáveis Descrição

Teóricas Aceitação da tecnologia/ferramenta proposta

Operacionais
Facilidade de uso percebida.

Utilidade Percebida.



Variáveis teóricas e operacionais

Facilidade de uso percebida Utilidade Percebida

Minha interação com o sistema é clara?
Usar o sistema melhora minha performance no 
meu trabalho?

Interagir com o sistema não requer muito de 
meu esforço mental?

Usar o sistema no meu trabalho aumenta 
minha produtividade?

Eu acho o sistema fácil de usar?
Usar o sistema melhora minha eficiência no 
meu trabalho?

Aprender a usar o sistema é fácil? Eu acho o sistema útil para meu trabalho? 



Objetivos

 Definir os stakeholders.

 Definir os requisitos funcionais e não-funcionais do sistema.

 Analisar e definir as ferramentas e soluções de BI disponíveis.

 Definir os KPIs (Key-Performance Indicador).

 Modelar e construir o DataWarehouse.

 Integrar dados distintos para disponibilizar informações de apoio à decisão.

 Avaliar a aceitação da tecnologia proposta.



Contribuições

 Contribuições Tecnológicas: Um ambiente que permite análises históricas e comparações entre

informações e indicadores de diversas naturezas, de forma a permitir e facilitar processos decisórios

com dados de diferentes fontes.

 Contribuições Científicas: Demonstrar que o uso de tecnologias de BI permite otimizar processos

decisórios, permite novas descobertas de conhecimento e demonstrar o nível de aceitação dessa

tecnologia.



Revisão da Literatura: Estado da Arte

Título Autor(es) Resumo do artigo

Implementação do
Processo de ETL em DW.

Wijaya e 
Pudjoatmodjo
(2015).

Abordam sobre desenvolvimento de um DW para o armazenamento de
informações do Ministério da Agricultura da Indonésia

Mensurando a satisfação
do usuário com DW.

Chen et al. 
(2000). 

Abordam sobre o desenvolvimento de um instrumento de medida da
satisfação dos usuários com a utilização de DW, visto que a satisfação
dos usuários é a mais útil medida de sucesso de um sistema.

Problemas dimensionais
no design de um DW
para a agricultura .

Nilakanta, 
Scheibe e Rai 
(2008) .

Abordam sobre desafios enfrentados durante o desenvolvimento das
dimensões dos dados em um DW para o setor de agricultura da Índia.

Aplicação de DW na vida
real.

Shahid et al. 
(2016) .

O autor mostra que, dos artigos pesquisados, DW utilizados na
agricultura representam 3,8% do total de aplicações de DW na vida real
e aplicações em medicina lideram com 23,3%.



Metodologia Proposta

Definição dos 
Stakeholders

Definição de RF e 
RNF

Análise de 
ferramentas de BI.

Definição 
dos KPIs

Modelagem do Data 
Warehouse

Processo ETL.
Uso de Ferramentas OLAP para análise 

e visualização das informações.

Analisar aceitação da 
ferramenta proposta.

Mudanças?
Não

Sim



Conclusões 

 Se aceita, a proposta solução de BI permitirá o registro e análise histórica dos dados, integração de

informações de diferentes fontes, identificação de gargalos e riscos, comparações entre produtores

rurais através de técnicas de benchmarking, entre outras possibilidades.

 BI possibilita a entrega de informação de forma completa, correta, consistente, oportuna e acessível.

Será oferecido um maior suporte à informação, possibilitando decisões mais rápidas e melhor

entendimento delas no contexto da agropecuária.
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