
O transporte coletivo público, dado o seu caráter social, é, em muitos
casos, subsidiado pelo poder público. Em países desenvolvidos, há
uma certa preocupação com o destino dos impostos por parte de
quem paga. Se, para garantir o direito de transporte do cidadão, o
subsídio for inevitável, há, por parte dessas comunidades, o desejo de
que o mesmo seja eficiente, gastando o mínimo de recursos públicos
para os níveis de serviço estabelecidos.

Nos países em desenvolvimento, o subsídio ao transporte público com-
pete pelos escassos recursos públicos com outras demandas de natu-
reza social (educação, saúde, segurança etc.). Ao longo dos últimos
anos, em especial no caso de São Paulo, com o aumento do desempre-
go, os sistemas de transporte coletivo público, notadamente o realizado
por ônibus, têm experimentado queda da demanda de passageiros.

Tradicionalmente, a busca do mínimo subsídio necessário à manutenção
de um dado nível de serviço no transporte coletivo público tornou-se mais
complexa ao incluir questões como: a perda de passageiros (antes cati-
vos), a evasão de receita, os assaltos etc. A adoção de medidas correti-
vas, assim como da própria aferição da eficácia dessas medidas, dado o
grande volume de dados, depende do uso da informática. Dados devem
ser coletados, armazenados e organizados de modo que possam ser
úteis para os gestores dos sistemas de transportes.

Recentemente, a Comissão de Qualidade e Produtividade da
Associação Nacional de Transportes Públicos - ANTP, empenhada no
desenvolvimento de uma metodologia visando a padronização na obten-
ção de indicadores-chave de desempenho, elaborou um manual orien-
tativo (ANTP, 1999a) - também publicado resumidamente em periódico
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(ANTP, 1999b) - para que operadoras e gestores possam obter esses
indicadores e efetuar análises comparativas entre seus sistemas.

O presente trabalho busca contribuir para a solução desse problema
ao propor um modelo adequado à implantação de bancos de dados
para armazenagem e recuperação de indicadores e de seus elemen-
tos, assim como à arquitetura geral de um sistema de banco de
dados que agregue os sistemas informatizados já existentes e o
novo banco proposto.

SISTEMAS ONLINE TRANSACTION PROCESSING (OLTP)

Diversos órgãos de gerenciamento e operadoras possuem sistemas
informatizados de apoio às atividades realizadas no nível operacio-
nal. Esses sistemas permitem, por exemplo, a medição, o cálculo de
custos e a fiscalização dos serviços, assim como a remuneração
dos mesmos.

Sistemas computacionais utilizados no âmbito operacional, dadas as
suas características, são comumente denominados OLTP, do inglês
Online Transaction Processing (Kimball,1996a e Blaha e Premer-
lani,1998). A interação entre tais sistemas computacionais e cada um de
seus usuários caracteriza-se por uma ou mais transações (de atualiza-
ção e/ou de consulta), normalmente de curta duração, envolvendo,
cada uma, pequena quantidade de dados. A interação é on-line, onde
os tempos de resposta às transações devem ser curtos, da ordem de
frações de segundo. Por esse motivo, o banco de dados de um siste-
ma OLTP deve estar atualizado até o último instante. O acesso simultâ-
neo de diversos usuários a um banco de dados requer um mecanismo
de controle da concorrência, que gerencie atualizações e consultas aos
mesmos dados, de modo a manter tal banco consistente.

Dados como os indicadores-chave de desempenho propostos pela
ANTP são normalmente utilizados nos âmbitos estratégico ou tático.
Segundo os autores acima citados, ainda que muitas das informações
requeridas para decisões nesses níveis (como é o caso dos indicado-
res-chave de desempenho) provenham de bancos de dados de siste-
mas OLTP (por exemplo: oferta, medição/fiscalização, contabilidade,
compras, folha de pagamento, pesquisas, atendimento ao usuário
etc.), a estrutura desses bancos de dados é inadequada para a arma-
zenagem e recuperação dessas informações.

Os processos decisórios nos níveis tático e estratégico, segundo os
mesmos autores, muitas vezes requerem consultas envolvendo a
agregação de uma grande quantidade de dados. Operações desse
tipo, se executadas simultaneamente com transações de atualização,
podem sobrecarregar o banco de dados do sistema OLTP (em espe-
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cial, seu sistema de controle da concorrência), resultando em tempos
de resposta às transações superiores aos toleráveis.

A armazenagem de séries históricas de dados, necessária para anali-
sar tendências em estudos nos níveis tático e estratégico, mas des-
necessárias para o nível operacional, contribui também para a sobre-
carga de um sistema OLTP. Os tempos de acesso aos dados são, via
de regra, proporcionais ao tamanho do banco de dados, assim como
o tempo para a geração de cópias de segurança (backup).

Além disso, se um banco de dados OLTP for constituído por um núme-
ro muito grande de tabelas ou relações (é comum encontrar bancos de
dados relacionais compostos de centenas de tabelas), a busca de infor-
mações por gerentes, em consultas ad-hoc, típicas dos níveis decisórios
estratégico e tático, torna-se impraticável, devido a sua complexidade.
Cabe lembrar que, ao contrário do que acontece nos níveis estratégico
ou tático, no nível operacional as transações foram previamente estabe-
lecidas e programadas (e testadas) na interface das aplicações dos
usuários finais por analistas e programadores experientes.

Durante os processos de tomada de decisão, a alta gerência, além de
efetuar consultas rotineiras, efetua também, com freqüência, consultas
ad-hoc, não previstas face à complexidade dos problemas, resultado
da dinâmica das mudanças que ocorrem na sociedade atual. Em decor-
rência, existe a necessidade de prover, para esses usuários, estruturas
de dados mais apropriadas às suas necessidades de informação.

DIMENSIONAL DATA WAREHOUSES (DDW)

Para que se possa utilizar os referenciais comparativos propostos pela
ANTP, há necessidade de se construir bancos de dados dedicados à
armazenagem e recuperação dos indicadores-chave e de seus elementos
constituintes. Esses bancos de dados caracterizam-se por serem atuali-
zados periodicamente (mesmo que seja diariamente), off-line, com infor-
mações extraídas dos bancos de dados dos sistemas OLTP e das tran-
sações on-line serem somente de consultas que, entretanto, em muitas
vezes, envolvem grandes quantidades de dados. As estruturas desses
bancos de dados devem ser simples de modo a possibilitar a elaboração
de consultas ad-hoc. Sistemas com essas características são comumen-
te denominados Dimensional Data Warehouses, ou simplesmente Data
Warehouses (Kimball, 1996a e Blaha e Premerlani, 1998).

Em bancos de dados relacionais, um Dimensional Data Warehouse
(DDW) é composto de um ou mais esquemas do tipo estrela. Uma estre-
la, por sua vez, é formada de uma relação (tabela do banco de dados) de
fatos - representando medidas numéricas do negócio de uma organiza-
ção - e de uma ou mais relações de dimensão, cada uma representan-
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do uma dimensão do negócio, através da qual os dados da relação de
fatos podem ser consultados. Por esse motivo, o modelo de dados de
um DDW é comumente referido por modelo dimensional.

INTEGRAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS OLTP E DDW

Cabe observar que os bancos de dados OLTP e o DDW devam estar inte-
grados, como um sistema de bancos de dados, condição que favorece a
integração entre os diferentes níveis decisórios de um órgão de gerência.

Um DDW é alimentado periodicamente com informações extraídas de
um ou mais sistemas OLTP, além de outras fontes. Para que haja efe-
tivamente condições para a integração entre diferentes níveis  decisó-
rios em uma organização, no caso um órgão gestor ou uma empresa
operadora, é necessário que o fluxo de informações se dê em ambas
as direções, do(s) sistema(s) OLTP para o DDW e vice-versa.

Ainda que um banco de dados OLTP esteja separado fisicamente do
DDW, aplicações e usuários devem poder acessar dados de ambos,
simultaneamente, inclusive, em uma mesma aplicação. A figura 1 indi-
ca a arquitetura geral, conforme sugerido por Giacaglia (1998), de tal
sistema de bancos de dados para o exemplo de um único órgão
gestor. Trata-se de um sistema gerenciador de dados distribuídos
(SGDD) composto de uma servidora de dados distribuídos (SDD) e de
um esquema de dados distribuídos que integra os diversos bancos de
dados componentes, tanto o(s) sistema(s) OLTP como o(s) DDW. A
integração entre os diferentes bancos de dados, mostrada na figura 1,
é feita pelo uso de uma rede local.

O sistema de bancos de dados deve permitir consultas ad-hoc sobre
relações do banco de dados OLTP apenas para um grupo reduzido de
usuários (analistas de sistemas). Os demais usuários podem acessar
o banco de dados OLTP através de aplicações onde as operações já
foram previamente escritas e testadas. Consultas ad-hoc ao DDW são
permitidas para um número maior de usuários (analistas de negócios
e tomadores de decisão). No primeiro caso, o motivo é de ordem téc-
nica, pois somente esses usuários têm noção do impacto de uma
consulta sobre o banco de dados OLTP.

Atualizações em relações do DDW devem ser restritas a um grupo
muito reduzido de usuários (alguns dos analistas de sistemas), visto
que, em teoria, segundo Kimball (1996 a), uma vez que os dados do
DDW são disponibilizados para consulta, o mesmo deve ter tido sua
qualidade assegurada. Quaisquer alterações posteriores representam
riscos à qualidade dessas informações.

O cálculo dos indicadores-chave de desempenho propostos pela ANTP
tem como principal objetivo a comparação de desempenho no âmbito
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Figura 1
Dimensional Data Warehouse integrado ao sistema OLTP

interinstitucional. Podemos extrapolar a mídia da arquitetura indicada
na figura 1 e considerar um cenário onde a comunicação se faça com
o uso tanto de redes locais como de redes de abrangência geográfica,
como a Internet. Neste cenário, mais amplo, haveria, por exemplo, uma
servidora DDW global, mantida por um órgão de classe (como por
exemplo a própria ANTP), alimentada com dados provenientes dos
diversos gestores e também acessada por eles em transações que
envolvam análises comparativas. A adoção de um único modelo de
dados global, ainda que os bancos de dados sejam distribuídos (em
diferentes empresas), facilita o uso de tal sistema.

MODELO DE DADOS PROPOSTO

Na tese de doutoramento defendida pelo primeiro autor deste traba-
lho (Giacaglia, 1998), orientado pelo segundo, monta-se, a titulo ilus-
trativo, parte de uma DDW para o caso de um único órgão de gerên-
cia de transportes - a SPTrans - São Paulo Transporte S.A., que é a
responsável pelo planejamento e gestão do transporte público sobre
pneus no município de São Paulo, em especial o modo ônibus.

Neste trabalho, utiliza-se o mesmo tipo de esquema (em estrela) de
banco de dados do anterior, mas o modelo de dados proposto não é
obviamente o mesmo, dado que a sua abrangência (interinstitucional
e plurimodal) e finalidade são diferentes.

A tabela 1 associa cada indicador-chave proposto pela ANTP com
os códigos dos elementos do negócio que provavelmente são utili-
zados para seu cálculo. A relação desses elementos do negócio
encontra-se na tabela 2, onde cada elemento do negócio pertence
a um (provável) subsistema OLTP (ou até não informatizado) da
empresa. No dia a dia da rotina da empresa, uma equipe de cada
subsistema - especialista(s), analista(s) de sistemas, programa-
dor(es) - deve ser responsável pela extração e qualidade dos dados
(os elementos do negócio). A definição de quais dados devem ser
extraídos, sua consolidação na DDW e liberação para consulta é
tarefa também de uma equipe - gerente de informações, analista(s)
de negócios e de sistemas. A tabela 2 indica para cada elemento do
negócio o menor nível de agregação proposto em cada uma das
dimensões associadas: tempo e gestor-empresa-linha. Cada ele-
mento do negócio corresponde a um atributo de pelo menos uma
relação de fatos (da família elemento).

Portanto, em função do disposto acima, propõe-se, conforme indica
a figura 2:
- para a dimensão tempo, que os atributos sejam praticamente os mes-

mos utilizados no caso hipotético da SPTrans (Giacaglia, 1998), ou
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seja: dia da semana, fim de semana (S|N), feriado (S|N), dia do mês,
último dia do mês (S|N), dia juliano, semana do ano, semana juliana,
mês do ano, mês juliano, ano, evento e período do dia;

- que a dimensão empresa-garagem-lote-linha do exemplo ilustrativo
desenvolvido para o caso hipotético da SPTrans seja alterada para
gestor-empresa-linha, com os seguintes atributos: estado, região
metropolitana, município, nome do gestor, modo, nome da empresa
operadora, código, descrição da linha, extensão da linha e tarifa.

A dimensão tempo, segundo Kimball (1996 a), está presente em quase
todo DDW, visto que o mesmo é uma série temporal. Uma análise do
conteúdo dessa relação mostra que é possível diferenciar, por exem-
plo, um sábado de um sábado que é também um feriado. O atributo
evento permite, por exemplo, associar fatos da relação elemento do
negócio a eventos que podem interferir com o comportamento usual
da demanda, como jogos da Seleção Brasileira de Futebol.

Essa forma de estruturar a informação permite a um usuário selecionar
um conjunto de fatos pela indicação de valores desejados para atribu-
tos selecionados de cada relação de dimensão. A consulta SQL1 resul-
tante dessa seleção irá recuperar as tuplas (registros) da relação de
fatos que correspondem aos valores indicados para os atributos das
relações de dimensão além de efetuar as agregações desejadas.

Tabela 1 - Desdobramento dos indicadores-chave de desempenho 
propostos pela ANTP (1999a) em elementos do negócio

Indicador ANTP Elementos do negócio

1 Satisfação dos clientes

1.1 II Índice de imagem o próprio - R.01

1.2 IR Índice de reclamações U.01, M.01

2 Financeiros e relativos ao mercado

2.1 RCP Rentabilidade do capital próprio C.01, C.02

2.2 NC Nível de cobertura econômica M.01, O.01, O.02

2.3 ISL Índice de sobrelucro M.01, O.01, O.03

2.4 RMO Receita média operacional M.01, O.01, M.02

2.5 CMP Custo operacional por passageiro O.02, M.01

2.6 IPM Índice de participação no mercado M.01

3 Relativos aos funcionários

3.1 ITO Turn over P.01, P.02

3.2 ITOE Turn over espontâneo P.01, P.03

3.3 IAB Índice de absenteísmo P.01, P.04

3.4 TF Taxa de freqüência de acidentes de trabalho P.05, P.06

Continua
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1. SQL - Structured Query Language é a linguagem de definição e manipulação de dados padrão uti-
lizada em sistemas de bancos de dados relacionais.

Tabela 1 - Desdobramento dos indicadores-chave de desempenho 
propostos pela ANTP (1999a) em elementos do negócio (continuação)

Indicador ANTP Elementos do negócio

3.5 IGA Índice de gravidade de acidentes de P.06, P.07
trabalho

3.6 IT Índice de treinamento P.01, P.08

3.7 IBEN Representatividade dos gastos com P.09, P10
benefícios

4 Relativos aos fornecedores e parceiros

4.1 IR Índice de rejeição F.01, F.02

4.2 IP Índice de cumprimento de prazos F.01, F.03

4.3 FF Fator de cumprimento de frota M.03, O.04

4.4 FV Fator de cumprimento de viagem M.04, O.05

4.5 IRP Índice de reprovação de veículos M.05, M.06

5 Operacionais e relativos à qualidade dos serviços

5.1 IR Intervalo médio real entre veículos no pico M.07, M.08

5.2 VOP Velocidade operacional média nos picos O.06, M.09

5.3 FV Fator de cumprimento de viagem M.04, O.05

5.4 FF Fator de cumprimento da frota M.03, O.04

5.5 ILT Índice de lotação M.02, O.07, O.08

5.6 IIM Índice de idade média da frota O.04, O.09

5.7 IFR Índice de furtos e roubos U.02, M.01

5.8 IPA Índice de passageiros acidentados M.01, M.10

5.9 IPK Índice de passageiros por quilômetro M.01, M.04, O.06

5.10 IPO Índice de pessoal operacional P.01, P.11

5.11 RPF Representatividade do pessoal P.12, P13
operacional na folha bruta

5.12 RFB Representatividade da folha de O.02, P.12
pagamento bruta

5.13 RDP Representatividade de despesas com M.01, O.01, P.12
pessoal na receita total

5.14 IPMM Índice de percurso médio mensal M.01, M.03, M.04
(ou diário ou anual)

5.15 CUV Coeficiente de utilização do veículo M.01, O.04

5.16 IDC Índice de despesa com combustível F.04, M.01

5.17 FU Fator de utilização O.04, P.14

5.18 IFP Índice de funcionários por M.01, P.01
passageiro pagante

5.19 DF Disponibilidade da frota M.03, O.04, M.11, O.10

5.20 MKBF Quilometragem média entre falhas M.04, M.12, O.06

6 Relativos ao meio ambiente

6.1 NA Nível de autuações ambientais M.03, M.13

6.2 IAL Índice de operação com alternativas limpas O.04,O.11
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Tabela 2 - Elementos do negócio propostos para o cálculo de
indicadores-chave de desempenho

Dimensões (e menor agregação proposta)

Subsistema OLTP origem. 
Elemento do negócio Tempo Gestor-empresa-linha

C Contábil (balanço)

C.01 Lucro líquido antes do IR Mensal Empresa

C.02 Patrimônio líquido “ “

F Fiscal (compra, venda etc.)

F.01 Número de itens adquiridos no “ “
período

F.02 Número de itens rejeitados “ “
(devolução)

F.03 Número de Ítens entregues no “ “
prazo

F.04 Consumo de combustível “ “

M Medição e fiscalização

M.01 Número de passageiros Período do dia Linha
pagantes

M.02 Número de passageiros “ “
transportados

M.03 Número de veículos em operação “ “

M.04 Número de viagens realizadas “ “

M.05 Número de veículos vistoriados Diário Empresa

M.06 Número de veículos reprovados “ “

M.07 Número de intervalos Período do dia Linha
registrados (hora pico)

M.08 Somatório dos intervalos reais “ “
(hora pico)

M.09 Tempo de viagem “ “

M.10 Número de registros de “ “
passageiros acidentados

M.11 Horas de operação “ “

M.12 Número de falhas com prejuízo à Diário Empresa
capacidade de operação do veículo

M.13 Número de autuações ambientais “ “

O Oferta

O.01 Tarifa - Linha

O.02 Custo operacional depurado Diário “

O.03 Custo operacional Mensal Empresa

O.04 Número de veículos contratados Período do dia Linha

O.05 Número de viagens programadas “ “

O.06 Extensão da linha - “

Continua
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Tabela 2 - Elementos do negócio propostos para o cálculo de indicadores-chave de
desempenho (continuação)

Dimensões (e menor agregação proposta)

Subsistema OLTP origem. 
Elemento do negócio Tempo Gestor-empresa-linha

O.07 Assentos disponíveis Período do dia “

O.08 Área disponível (para passageiros) “ “

O.09 Idade média da frota Mensal “

O.10 Horas operadas Período do dia “

O.11 Número de veículos contratados “ “
movidos a alternativas limpas

P Pessoal (folha, recursos
humanos, Cipa)

P.01 Número de empregados Diário Empresa

P.02 Número de demissões “ “

P.03 Número de pedidos de demissão “ “

P.04 Número de faltas “ “

P.05 Número de homens.horas “ “
trabalhadas

P.06 Número de acidentes com “ “
afastamento

P.07 Dias.homem perdidos com “ “
acidentes

P.08 Horas.homem de educação e “ “
treinamento

P.09 Despesa total com benefícios Mensal “

P.10 Despesa total com folha “ “
pagamento nominal

P.11 Quadro total de empregados Diário “
operacionais

P.12 Salário bruto da empresa Mensal “

P.13 Total de salários do pessoal “ “
operacional

P.14 Número de empregados por Diário “
categoria

R Pesquisa

R.01 Índice de imagem Mensal Linha

U Atendimento ao usuário

U.01 Número de reclamações Período do dia “

U.02 Número de registros de “ “
furtos e roubos
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Figura 2
Esquema de elementos do negócio correspondente aos indicadores-
chave propostos pela ANTP
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TEMPO

GESTOR_EMPRESA_LINHA

ELEMENTO_DO_NEGÓCIO

TEMPO

C.01 - lucro líquido antes do IR
C.02 - patrimônio líquido
F.01 - nº de itens adquiridos
F.02 - nº de itens rejeitados
F.03 - nº de itens entregues no prazo
F.04 - consumo de combustível
M.01 - nº de passageiros pagantes
M.02 - nº de passageiros transportados
M.03 - nº de veículos em operação
M.04 - nº de viagens realizadas
M.05 - nº de veículos vistoriados
M.06 - nº de veículos reprovados
M.07 - nº de intervalos registrados
M.08 - nº de intervalos reais
M.09 - tempo de viagem
M.10 - nº de registros de passageiros 

acidentados
M.11 - horas de operação
M 12 - nº de falhas com prejuízo 

operacional
M 13 - nº de autuações ambientais
O.02 - custo operacional depurado
O.03 - custo operacional
O.04 - nº de veículos contratados
O.05 - nº de viagens programadas
O.07 - assentos disponíveis
O.08 - área disponível para passageiros
O.09 - idade média da frota
O.10 - horas operadas
O.11 - nº de veículos movidos a 

alternativas limpas
P.01 - nº de empregados
P.02 - nº de demissões
P.03 - nº de pedidos de demissão
P.04 - nº de faltas
P.05 - nº de homens.horas trabalhadas
P.06 - nº de acidentes com 

afastamento
P.07 - dias.homem perdidos com 

acidentes
P.08 - horas.homem em 

educação/treinamento
P.09 - despesa total com benefícios
P.10 - despesa total com folha nominal
P.11 - quadro total de empregados 

operacionais
P.12 - salário bruto da empresa
P.13 - total dos salários do pessoal 

operacional
P.14 - nº motoristas

nº cobradores
nº despachantes/fiscais
nº administrativos

R.01 - índice de imagem
U.01 - nº de reclamações
U.02 - nº de registros furtos/roubos

ID

estado
região metropolitana
município
nome do gestor
modo
nome da empresa
código da linha
descrição da
linha
O.06 - extensão
O.01 - tarifa

ID

dia da semana
fim de semana
feriado
dia do mês
último dia do mês
dia juliano
semana do ano
semana juliana
mês juliano
ano
evento
período do dia

GESTOR_
EMPRESA_LINHA

Se, por exemplo, quisermos determinar o indicador fator de cumprimento
de viagem (FV), devemos calcular a razão entre os elementos número de
viagens realizadas e número de viagens programadas em determinado
período de tempo para cada linha, durante o ano de 1998, mês a mês.
Esta informação pode ser obtida por meio de uma consulta SQL como a
indicada abaixo.
select G.ESTADO,

G.REGIAO_METROPOLITANA,
G.MUNICIPIO, 
G.NOME_DO_GESTOR,
G_MODO,
G.NOME_DA_EMPRESA,
G.CODIGO_DA_LINHA,
G.DESCRICAO_DA_LINHA,
T.MES,
(sum(E.VIAGENS_REALIZADAS) / sum(E.VIAGENS_PROGRAMADAS))*100

from GESTOR_EMPRESA_LINHA G, 
ELEMENTO_DO_NEGOCIO E,
TEMPO T

where T.ANO = 1998
and E.GESTOR_EMPRESA_LINHA = G.ID
and E.TEMPO = T.ID

group byG.ESTADO, G.REGIAO_METROPOLITANA, G.MUNICIPIO,
G.NOME_DO_GESTOR, G_MODO, G.NOME_DA_EMPRESA,
G.CODIGO_DA_LINHA, G.DESCRICAO_DA_LINHA,
T.MES;

A expressão SQL na consulta acima, típica de um DDW, pode, à pri-
meira vista, parecer complicada para um leigo em bancos de dados
relacionais. Tal consulta é explicada a seguir.

Nas primeiras dez linhas, após a palavra select, são indicados os
dados que se deseja extrair: estado, região metropolitana e/ou
município (conforme o caso), nome do gestor, modo de transporte,
nome da empresa operadora, código e descrição da linha, mês e o
cálculo do indicador desejado (FV). A somatória é necessária, dado
que a informação encontra-se desagregada por período do dia.

Nas três linhas seguintes, após a palavra from, indicam-se as relações
envolvidas nessa consulta: as relações de dimensão gestor-empresa-
linha (representada simplesmente pela letra G), tempo (T) e a relação
de fatos elemento-do-negócio (E).

As quatro linhas seguintes, após a palavra where, indicam que o cácu-
lo deve apenas considerar o ano de 1998, além de fornecer as regras
para que os dados extraídos da relação de fatos seja consistente com
os indicados em cada relação de dimensão, para cada dia e período
do dia do mês, para cada linha de cada empresa e gestor e cada
município, região e estado.
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As últimas quatro linhas, após as palavras group by, indicam o nível de
agregação desejado para o indicador FV, nesse caso por linha e mês.

A consulta acima envolve apenas 16 atributos e as três relações do
esquema da figura 2. Sua complexidade é muito menor do que a
requerida para extrair a mesma informação de um único banco de
dados OLTP. Conforme dito anteriormente, estes podem possuir cen-
tenas de relações e, portanto, mesmo um profissional da área de
informática teria dificuldade em recuperar tal informação.

FAMÍLIAS DE ESQUEMAS: DADOS PRÉ-AGREGADOS

Se considerarmos: as milhares de linhas de transporte urbano existen-
tes; um ano possui 365 dias; e, por exemplo, cinco combinações de
períodos do dia (antes do pico da manhã, pico da manhã, entre picos,
pico da tarde e após o pico da tarde), a consulta SQL acima, neces-
sariamente, irá ler uma quantidade de tuplas da ordem de 106 (dez
elevado à sexta potência). Entretanto, se a relação de dimensão
tempo possuísse apenas os atributos referentes a mês e ano (e as
tuplas da relação elemento estivessem agregadas por mês), a consul-
ta SQL iria ler uma quantidade de tuplas bem menor, da ordem de 104
(dez elevado à quarta potência).

Uma forma de um DDW atender consultas associadas a diferentes
níveis de agregação é o de criar relações de dimensão e de fatos adi-
cionais, derivadas das relações do esquema base, porém com dados
mais agregados. A utilização de um esquema do tipo estrela, adicional,
com dados agregados por mês, aumentaria o tamanho do banco de
dados em aproximadamente 1%, mas o número de registros lidos, em
consultas onde se deseja agregar dados mês a mês, seria reduzido
para algo dessa ordem; o mesmo aconteceria com o tempo de proces-
samento desses tipos de consulta.

A adição de esquemas, derivados do esquema base, com relações con-
tendo dados mais agregados, representa um aumento na complexidade
do DDW, principalmente do ponto de vista do usuário final. Se por um lado
há o desejo de esconder essa complexidade adicional dos usuários finais
desse sistema, por outro lado, há necessidade de que cada consulta seja
dirigida ao esquema que resulte no menor tempo de processamento.

Um DDW deve possuir um mecanismo que intercepte e analise con-
sultas, elaboradas tanto por aplicações como por usuários finais, diri-
gidas ao esquema estrela base e as redirecione para o esquema estre-
la derivado mais apropriado.

Além disso, Kimball (1996b) indica quatro requisitos para projetos de
DDW com diferentes níveis de agregação:
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- para cada agregação distinta deve haver uma relação de fatos
distinta;

- os atributos das relações de dimensão associadas a uma relação de
fatos devem ser consistentes com o nível de agregação da relação
de fatos;

- deve-se poder distinguir cada grupo de relações de fatos (uma rela-
ção base e suas agregações derivadas) dos demais;

- usuários finais e aplicações devem dirigir consultas unicamente ao
esquema base, ignorando a existência de esquemas derivados.

Com base nos quatro requisitos acima, o algoritmo para a execução
de uma consulta SQL, sobre um DDW com diferentes níveis de agre-
gação, possui os seguintes passos:
- para qualquer expressão SQL interceptada encontre a relação de fatos,

com menor número de tuplas, que ainda não tenha sido examinada;
- compare os atributos utilizados na expressão SQL com os dessa

relação de fatos e relações de dimensão relacionadas; se todos os
atributos da expressão SQL possuírem correspondência com atri-
butos nessas relações, altere a expressão SQL, substituindo os
nomes das relações originais pelos das correspondentes; senão
volte ao primeiro passo;

- submeta a expressão SQL alterada para o SGBD do DDW.

Por exemplo, no caso da expressão SQL acima, considerando a existên-
cia das relações elemento_do_negócio_mês, gestor_empresa_linha_3 e
tempo_mês (mostradas na figura 3a) derivadas, respectivamente, de ele-
mento_do_negócio, gestor_empresa_linha e tempo (da figura 2), seria
alterada automaticamente pelo algoritmo acima para:
select G.ESTADO,

G.REGIAO_METROPOLITANA,
G.MUNICIPIO, 
G.NOME_DO_GESTOR,
G_MODO,
G.NOME_DA_EMPRESA,
G.CODIGO_DA_LINHA,
G.DESCRICAO_DA_LINHA,
T.MES,
(sum(E.VIAGENS_REALIZADAS) / sum(E.VIAGENS_PROGRAMADAS))*100

from GESTOR_EMPRESA_LINHA_3 G, 
ELEMENTO_DO_NEGOCIO_MES E,
TEMPO_MES T

where T.ANO = 1998
and E.GESTOR_EMPRESA_LINHA_3 = G.ID
and E.TEMPO_MES = T.ID

group byG.ESTADO, G.REGIAO_METROPOLITANA, G.MUNICIPIO,
G.NOME_DO_GESTOR, G_MODO, G.NOME_DA_EMPRESA,
G.CODIGO_DA_LINHA, G.DESCRICAO_DA_LINHA,
T.MES;
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A relação de dimensão tempo_mês do exemplo acima não possui os
atributos: dia da semana, fim de semana, feriado, dia do mês, último
dia do mês, dia juliano, semana do ano, semana juliana, evento, perío-
do do dia, da relação tempo, da qual ela deriva. A relação de fatos ele-
mento_do_negócio_mês possui os mesmos atributos da relação ele-
mento_do_negócio, da qual ela deriva, acrescida do atributo índice de
imagem (cujo menor nível de agregação é mensal). Já a estrutura da
relação gestor_empresa_linha_3 é igual à da relação gestor_empre-
sa_linha, da qual ela deriva.

A criação de famílias de esquemas, resultado de agregações, em uma
ou mais dimensões pode ser também útil nos casos em que os valo-
res de um ou mais atributos não possam ser simplesmente somados
segundo uma dada dimensão. Atributos com essa característica
estão sublinhados nos esquemas das figuras 3a, 3b, 3c e 3d.

O esquema estrela base indicado na figura 2, na realidade, não con-
tém todos os elementos necessários ao cálculo dos indicadores-
chave propostos pela ANTP. Os elementos indicados na cor azul, na
relação de fatos elemento_do_negócio, não pertencem a esta relação,
mas são mostrados aos usuários finais para que estes possam efetuar
consultar ao DDW.

Por exemplo, os elementos lucro líquido antes do IR (C.01) e
patrimônio líquido (C.02) estão associados ao nível mínimo de agrega-
ção por empresa e mês, conforme indicado na figura 3d; os elemen-
tos número de itens adquiridos (F.01) e número de itens rejeitados
(F.02) estão associados ao nível mínimo de agregação por empresa e
dia, conforme indicado na figura 3c; o elemento custo operacional
depurado (O.02) está associado ao nível mínimo de agregação por
linha e dia, conforme mostra a figura 3b.

A indicação, na relação de fatos do esquema estrela base, de atribu-
tos que na realidade não possuem significado para o nível de agrega-
ção desejado pode parecer confuso para os usuários. Entretanto,
possui a vantagem de que os usuários necessitarão conhecer apenas
um esquema estrela, o base, mostrado na figura 2, ao invés de vários
esquemas derivados (figuras 2, 3a, 3b, 3c e 3d), ainda que eles sejam
utilizados em consultas.

CONCLUSÃO

A Comissão de Qualidade e Produtividade da ANTP propôs um con-
junto de indicadores-chave de desempenho a ser adotado para moni-
toramento e avaliação dos serviços oferecidos por operadoras e ges-
toras de sistemas de transporte urbano.
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Uma dificuldade natural para implantação e utilização desse conjunto
de indicadores está na necessidade de armazenar grande quantidade
de dados requeridos por essas atividades. Outra dificuldade está na
recuperação desses dados como informação útil para a tomada de
decisão, mormente em se tratando do planejamento integrado de sis-
temas de transporte.

O presente trabalho contribui para a solução desse problema ao pro-
por um modelo de dados e uma arquitetura de banco de dados que
permitem armazenar os dados relacionados à operação e recuperar
informações necessárias ao planejamento de sistemas de transporte
urbano, com eficiência e eficácia.

Figura 3a
Esquema de elementos_do_negócio derivado: agregação por mês
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GESTOR_
EMPRESA_LINHA_3 TEMPO_MÊS

GESTOR_EMPRESA_LINHA_3

ELEMENTO_DO_NEGÓCIO_MÊS

TEMPO_MÊS

M.01 - nº de passageiros pagantes
M.02 - nº de passageiros transportados
M.03 - de veículos em operação
M.04 - nº de viagens realizadas

M.07 - nº de intervalos registrados
M.08 - nº de intervalos reais
M.09 - tempo de viagem
M.10 - nº de registros de passageiros 

acidentados
M.11 - horas de operação

O.02 - custo operacional depurado

O.04 - nº de veículos contratados
O.05 - nº de viagens programadas
O.07 - assentos disponíveis
O.08 - área disponível para 

passageiros

O.10 - horas operadas
O.11 - nº de veículos movimentados 

por alternativas limpas

R.01 - índice de imagem
U.01 - nº de reclamações
U.02 - nº de registros de furtos/roubos

ID

estado
região metropolitana
município
nome do gestor
modo
nome da empresa
código da linha
descrição da linha
O.06 - extensão
O.01 - tarifa

ID

mês no ano
mês juliano
ano



Figura 3b
Esquema de elementos_do_negócio derivado: agregação por dia
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TEMPO_DIA

GESTOR_EMPRESA_LINHA_2

TEMPO_DIA

ID
ID

estado
região metropolitana
município
nome do gestor
modo
nome da empresa
código da linha
descrição da linha
descrição da linha
O.06 - extensão
O.07 - tarifa

ELEMENTO_DO_NEGÓCIO_DIA

GESTOR_
EMPRESA_LINHA_2

dia da semana
fim de semana
feriado
dia do mês
último dia do mês
dia juliano
semana do ano
semana juliana
mês no ano
mês juliano
ano
evento

M.01 - nº de passageiros pagantes
M.02 - nº de passageiros transportados
M.03 - de veículos em operação
M.04 - nº de viagens realizadas

M.07 - nº de intervalos registrados
M.08 - nº de intervalos reais
M.09 - tempo de viagem
M.10 - nº de registros de passageiros 

acidentados
M.11 - horas de operação

O.02 - custo operacional depurado

O.04 - nº de veículos contratados
O.05 - nº de viagens programadas
O.07 - assentos disponíveis
O.08 - área disponível para 

passageiros

O.10 - horas operadas
O.11 - nº de veículos movimentados 

por alternativas limpas

U.01 - nº de reclamações
U.02 - nº de registros de furtos/roubos

Figura 3c - Esquema de elementos_do_negócio derivado: agregação por
dia e empresa
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TEMPO_DIA_2

GESTOR_EMPRESA

TEMPO_DIA_2

ID

ID

estado
região metropolitana
município
nome do gestor
modo
nome da empresa

ELEMENTO_DO_NEGÓCIO_
DIA_EMPRESA

GESTOR_EMPRESA

dia da semana
fim de semana
feriado
dia do mês
último dia do mês
dia juliano
semana do ano
semana juliana
mês no ano
mês juliano
ano
evento

F.01 - nº de itens adquiridos
F.02 - nº de itens rejeitados

F.04 - consumo de combustível
M.01 - nº de passageiros pagantes
M.02 - nº de passageiros transportados
M.03 - nº de veículos em operação
M.04 - nº de viagens realizadas
M.05 - nº de veículos vistoriados
M.06 - nº de veículos reprovados

M.10 - nº de registros de passageiros 
acidentados

M 12 - nº de falhas com prejuízo 
operacional

M 13 - nº de autuações ambientais
O.02 - custo operacional depurado

O.04 - nº de veículos contratados
O.05 - nº de viagens programadas
O.07 - assentos disponíveis
O.08 - área disponível para passageiros

O.11 - nº de veículos movidos a 
alternativas limpas

P.01 - nº de empregados
P.02 - nº de demissões
P.03 - nº de pedidos de demissão
P.04 - nº de faltas
P.05 - nº de homens.horas trabalhadas
P.06 - nº de acidentes com 

afastamento
P.07 - dias.homem perdidos em 

acidentes
P.08 - horas.homem em 

educação/treinamento

P.11 - quadro total de empregados 
operacionais

P.14 - nº motoristas
nº cobradores
nº despachantes/fiscais
nº administrativos

U.01 - nº de reclamações
U.02 - nº de registros furtos/roubos



Figura 3d - Esquema de elementos_do_negócio derivado: agregação por
mês e empresa

121

Proposta de modelo de dados para os indicadores-chave da ANTP

TEMPO_DIA_2

GESTOR_EMPRESA_2

TEMPO_DIA_2

ID

ID

estado
região metropolitana
município
nome do gestor
modo
nome da empresa

ELEMENTO_DO_NEGÓCIO_
DIA_EMPRESA

GESTOR_EMPRESA_2

mês no ano
mês juliano
ano

C.01 - lucro líquido antes do IR
C.02 - patrimônio líquido
F.01 - nº de itens adquiridos
F.02 - nº de itens rejeitados
F.03 - nº de itens entregues no prazo
F.04 - consumo de combustível
M.01 - nº de passageiros pagantes
M.02 - nº de passageiros transportados
M.03 - nº de veículos em operação
M.04 - nº de viagens realizadas
M.05 - nº de veículos vistoriados
M.06 - nº de veículos reprovados

M.10 - nº de registros de passageiros 
acidentados

M 12 - nº de falhas com prejuízo 
operacional

M 13 - nº de autuações ambientais
O.02 - custo operacional depurado
O.03 - custo operacional
O.04 - nº de veículos contratados
O.05 - nº de viagens programadas
O.07 - assentos disponíveis
O.08 - área disponível para passageiros
O.09 - idade média da frota

O.11 - nº de veículos movidos a 
alternativas limpas

P.01 - nº de empregados
P.02 - nº de demissões
P.03 - nº de pedidos de demissão
P.04 - nº de faltas
P.05 - nº de homens.horas trabalhadas
P.06 - nº de acidentes com 

afastamento
P.07 - dias.homem perdidos em

acidentes
P.08 - horas.homem em 

educação/treinamento
P.09 - despesa total com benefícios
P.10 - despesa total com folha nominal
P.11 - quadro total de empregados 

operacionais
P.12 - salário bruto da empresa
P.13 - total dos salários do pessoal 

operacional
P.14 - nº motoristas

nº cobradores
nº despachantes/fiscais
nº administrativos

R.01 - índice de imagem
U.01 - nº de reclamações
U.02 - nº de registros furtos/roubos
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