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RESUMO 

O Projeto Datawarehouse/BHTRANS tem como escopo a implantação de uma solução de 
Armazém de Dados sobre transporte e desenvolvimento urbano, no município de Belo 
Horizonte. As informações e indicadores apurados serão utilizados na formulação, 
planejamento e implementação do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Belo 
Horizonte (PlanMob-BH). 
 
PALAVRAS-CHAVES: data warehouse, planejamento, mobilidade. 
 
INTRODUÇÃO 

A BHTRANS - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. foi criada pela Lei 
Municipal n.º 4953/91 de 31 de julho de 1991 com uma estrutura baseada conceitualmente 
na informatização. 
A BHTRANS busca, a cada dia, a evolução de seus processos de trabalho visando oferecer 
ao cidadão um serviço de melhor qualidade e de forma mais transparente possível, com 
segurança e eficiência. Nesse sentido, a empresa entende a tecnologia da informação como 
ferramenta fundamental nesta busca. 
O Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Belo Horizonte (PlanMob-BH) requer 
diagnósticos conjuntos, precisos e abrangentes. É necessário desenvolver modelos que 
permitam combinações múltiplas de variáveis nas diversas bases de dados, a fim de 
construir cenários para a aplicabilidade do Plano. Destas, as principais variáveis são: 
informações urbanas, econômicas, sociais e de mobilidade e sua relação com o 
desenvolvimento urbano; alternativas de intervenção sobre a mobilidade, com ênfase na 
inclusão social e sustentabilidade ambiental; elaboração de planos específicos para modais; 
uso seguro de bicicletas; otimização dos transportes coletivos e individuais; medidas de 
desestímulo do uso do veículo privado no centro e principais corredores; entre outras. 
Ao longo dos últimos anos, a BHTRANS vem desenvolvendo e armazenando bases de 
dados de diferentes sistemas de informação que apoiam ações operacionais e projetos. 
Essas bases de dados e pesquisas são de fundamental importância para a elaboração de 
políticas públicas voltadas para a mobilidade urbana, dentre elas: 

- . Pesquisa Origem/Destino – informações sobre a mobilidade urbana nos seus 
diversos modais, conjuntamente com dados sócio-econômicos da população; 

- . Bilhetagem Eletrônica – informações sobre os volumes e integrações de linhas de 
ônibus (trocas entre linhas, horário de validação do cartão, complementos tarifários, 
etc.) realizadas pelos usuários que possuem cartão BHBUS (desde 2003); 

- . Controle Inteligente de Tráfego – controle automático do fluxo de veículos em 
aproximadamente 250 interseções semaforizadas; 

- . Sistema Ônibus – informações operacionais do serviço de ônibus, tais como: tempo 
de viagem, itinerário, pontos de parada, número de passageiros transportados, etc. 
(desde 1996); 
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- . Multas de trânsito – informações do sistema que gerencia todo o processo de 
autuação e emissão de multas (desde 2000); 

- . Pesquisa de Movimentação de Passageiros – informações de embarque e 
desembarque dos usuários de ônibus ao longo do itinerário (desde 2000); 

- . Pesquisa de Contagem Classificada de Veículos – informações de volume 
classificado de veículos, com sentido direcional, em cruzamentos e trechos do 
sistema viário (desde 2000); 

- . Acidentes de Trânsito com Vítimas – informações coletadas em parceria com 
DETRAN/MG por meio dos Boletins de Ocorrência de natureza de trânsito 
georreferenciados (desde 2000); 

- . Registro de Solicitação (RS) – solicitações dos cidadãos, reclamações, informações 
e serviços da BHTRANS como: itinerário, local do ponto de 
embarque/desembarque, instalação de redutores de velocidade, dentre outros 
(desde 1999);  

- . Registro de Ocorrências Operacionais – ocorrências de trânsito registradas no 
Centro de Controle Operacional (desde 2008). 

Todo este acervo de informações, tratado e investigado com tecnologia de exploração e 
investigação de dados (data warehouse), alcança um caráter estratégico na formulação e 
implementação do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Belo Horizonte (PlanMob-
BH). 

A GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES 

A informação é a matéria prima para os Sistemas de Apoio à Decisão (SAD). A sua 
disponibilidade determina a eficácia de ambientes de Data Warehouse (CAMPOS, 2002). A 
utilização e compartilhamento do conhecimento é o desafio que se impõe a todas 
corporações do mundo atual, intensamente baseado em tecnologias da informação e do 
conhecimento, no qual os ativos intangíveis adquirem importância crescente 
(TAPARANOFF, 2006). 
Para avaliar dados informação ou conhecimento, é preciso estabelecer padrões comuns de 
compreensão. Davemport (apud MICHAUD, 2006 p. 214) propõe como definições: 

1. dados: simples observações sobre o estado das coisas do mundo; 
2. informação: dados dotados de relevância e propósito; 
3. conhecimento: informação valiosa da mente humana; 
4. modelo: uma representação da realidade 

A gestão da informação tem como foco o negócio da organização e sua ação é restrita aos 
fluxos formais. A gestão do conhecimento tem como foco o capital intelectual e sua ação é 
restrita aos fluxos informais. Já a inteligência competitiva tem o foco nas estratégias da 
organização e sua ação não é restrita a um dos fluxos, isto é, ela trabalha com os dois 
fluxos informacionais, formais e informais (VALENTIM, 2002). 

O DATA WAREHOUSE BHTRANS 

A monitoração do PlanMob-BH será feita través da construção de um modelo 
multidimensional de mobilidade utilizando as bases de dados existentes na BHTRANS e 
outras. A tecnologia de data warehouse poderá permitir alguma integração entre estas 
bases. 
A investigação possibilitará a verificação do nível de correlação entre estas dimensões e 



 

 

seus impactos na mobilidade urbana. Estes resultados não só apoiarão a implementação de 
políticas de mobilidade sustentada, como permitirão a construção do modelo. As dimensões 
que se mostrarem fortemente correlacionadas serão selecionadas para a construção do 
modelo multidimensional de mobilidade urbana. Com isso as projeções necessárias para 
sustentação e monitoração das políticas públicas poderão ser revistas ao longo da execução 
do PlanMob-BH. 

Estratégia de Implementação 

A implementação do projeto será feita através da contratação de consultoria especializada 
para desenvolvimento, implantação e transferência de tecnologia de Solução de Armazém 
de Dados (Data Warehouse) na BHTRANS. O escopo do trabalho abrange: 

1. Desenvolvimento de serviços especializados de implementação da solução, 
incluindo: análise de requisitos; infra-estrutura e modelagem de dados; extração, 
transformação e carga de dados; construção de front-end; teste geral e implantação 
em produção; 

2. Prestação de serviços especializados de transferência de tecnologia e entrega da 
solução; 

3. Compatibilidade com a plataforma de DW existente na Prefeitura de Belo Horizonte. 

Financiamento 

O projeto será financiado como um subprojeto da Janela 2 – Coordenação das Políticas de 
Transporte e Uso do Solo - Sustainable Transport and Air Quality (STAQ), patrocinado pelo 
Banco Mundial, através do Global Environment Facility (GEF), visando a redução das 
emissões dos gases de efeito estufa. O Programa STAQ para a América Latina, dividido em 
três projetos regionais, para Argentina, Brasil e México, foi desenhado com o objetivo de se 
vincular às iniciativas do Banco Mundial na área de transporte em cidades chaves, fomentar 
políticas, compartilhar conhecimentos e cooperação para promover sistemas de transporte 
mais eficientes do ponto de vista energético. 
O Banco Mundial escolheu a Associação Nacional de Transportes Públicos – ANTP para ser 
o órgão executor do Programa no Brasil, objetivando coordenar e financiar a sua 
implementação. Neste sentido, a ANTP firmou convênios com entidades responsáveis pela 
gestão das políticas de transporte em cidades/regiões metropolitanas, por meio dos quais 
são estabelecidas as obrigações de cada parte. 
O orçamento disponível para a contratação foi de R$ 648.000,00. 

Contratação 

Foram apresentadas onze “Manifestações de Interesse”, submetidas por firmas de 
consultoria do Brasil, Estados Unidos, Noruega, Portugal, Espanha e México. 
As manifestações foram pontuadas com base em critérios de experiência e qualificação das 
empresas interessadas formando uma “Lista Curta”, sendo estas empresas chamadas para 
apresentação de propostas, técnica e financeira. 
As propostas apresentadas foram avaliadas, sendo selecionado o consórcio formado pelas 
empresas Indra Sistemas e Indra Tecnologia do Brasil Ltda. com o custo de R$ 582.524,01. 
A previsão de assinatura do contrato é para agosto/2013 com os serviços se iniciando em 
setembro/2013. 

Metodologia  

Será implantada solução de Data Warehouse, conceituada como “um ambiente estruturado, 
extensível, projetado para a análise de dados não voláteis, lógica e fisicamente 
transformados, provenientes de diversas aplicações, atualizados e mantidos por um longo 



 

 

período de tempo, referidos em termos utilizados no negócio e sumarizados para análise 
rápida” (GUPTA, 1997). 
Os dados serão extraídos das bases de dados operacionais da BHTRANS, passarão por um 
processo de limpeza e transformação, considerando a qualidade do dado e sua 
organização, carregados no armazém de dados e deverão ser acessados através de 
consultas estruturadas e ad hoc pelos usuários finais através de ferramenta de front-end 
OLAP em plataforma web. 

Modelagem dimensional 

A modelagem dimensional é uma técnica de modelagem de dados voltada especialmente 
para a implementação de modelos que permitam a visualização de forma intuitiva e com 
altos índices de performance na extração de dados. O modelo dimensional proporciona uma 
representação do banco de dados consistente com o modo como o usuário visualiza e 
navega pelo DW, combinando tabelas com dados históricos em séries temporais, cujo 
contexto é descrito através de tabelas de dimensões. O modelo dimensional é baseado em 
três elementos: fatos, dimensões e medidas. 
Conforme a conceituação de Kimball (apud ALVES, 2007) o modelo dimensional é 
composto de uma ou mais tabelas de fatos as quais possuem uma chave composta de 
chaves estrangeiras e manterá as medições numéricas do negócio. Cada medição é obtida 
através da intersecção das dimensões. As dimensões são tabelas que conterão os atributos 
textuais do negócio. 
Um fato é uma coleção de itens de dados composta de dados de medida e dados de 
contexto. Cada fato pode representar uma determinada transação ou evento do negócio 
ocorrido em um determinado contexto obtido na intersecção das dimensões. 
Uma dimensão se refere ao contexto em que um determinado fato ocorreu, tais como 
períodos de tempo, produtos, mercados, clientes e fornecedores elementos que possam 
descrever o contexto de um determinado fato, classificando as medições ativas de uma 
organização. 
Medidas são atributos que quantificam um determinado fato, representando a performance 
de um indicador em relação às dimensões que participam do fato. O contexto de uma 
medida é determinado em função das dimensões que participam do fato. 
O modelo dimensional permite a visualização de dados na forma de um cubo, onde cada 
dimensão do cubo representa o contexto de um determinado fato, e a intersecção entre as 
dimensões representa as medidas do fato. Matematicamente o cubo possui apenas três 
dimensões, entretanto, no modelo dimensional a metáfora do cubo pode possuir quantas 
dimensões forem necessárias para representar um determinado fato. 
O relacionamento entre a entidade fato e as suas dimensões é uma simples ligação entre as 
duas entidades em um relacionamento de um para muitos no sentido da dimensão para o 
fato. 
Cada tabela de dimensão possui uma única ligação com a tabela de fato, a qual é feita 
através de chaves externas.  

Arquitetura e infraestrutura tecnológica 

A definição da arquitetura tecnológica, necessária para suportar a implementação da 
solução, pressupõe compatibilidade com a plataforma de DW existente na Prefeitura de Belo 
Horizonte (PBH), fornecida pela Prodabel - Empresa de Informática e Informação do 
Município de Belo Horizonte, assim como as necessidades do Observatório da Mobilidade, 
projeto estratégico da BHTRANS, para publicação, em ambiente web, dos resultados 
obtidos pelas investigações realizadas. 
A solução será implantada em produção, em sala-cofre, no Data Center da Prodabel que 
tem requisitos de segurança física, com proteção contra acesso indevido e roubo, 



 

 

redundância dos sistemas de climatização, elétrico e de comunicação equivalentes à 
Certificação TIER 3. 
Para a construção da Solução, serão utilizados os softwares abaixo especificados.  

- Os dados operacionais armazenados em banco de dados Oracle; 

- O processo de ETL (extração, transformação e carga) dos dados operacionais será 
feito utilizando Informatica Power Center; 

- As consultas aos dados armazenados no DW serão feitas utilizando-se o SAP 
Business Objects; 

- Os softwares serão instalados em sistemas operacionais padrão Linux; 

Granularidade 

A solução irá prever a existência de diferentes níveis de granularidade dos dados 
armazenados no DW, possibilitando maior eficiência no acesso aos dados mais resumidos, 
bem como a análise de dados em maior nível de detalhes. 

Metadados 

A solução irá manter repositório de metadados contendo, no mínimo: estrutura dos dados; 
mapeamento do ambiente operacional para o ambiente do data warehouse; definições de 
como os dados transformados devem ser interpretados; definições de agregações e campos 
calculados; algoritmos de sumarização; visões sobre cruzamento de assuntos; metadados 
do nível do usuário: organizam os metadados para conceitos familiares aos usuários finais; 
definições de negócios; histórico da extração e transformação dos dados. 

Segurança de acesso 

Será implementada política de segurança de acesso às informações do DW, através de 
recursos do banco de dados e da ferramenta OLAP. 

Políticas de back-up 

Será feito um planejamento de políticas e procedimentos de back-up para todo o ambiente 
da solução definindo o tipo de back-up (full, incremental, diferencial, etc.), a periodicidade 
(diário, semanal, etc.), mídias a serem utilizadas, etc. 

Documentação 

A documentação técnica será feita utilizando a ferramenta case System Architect. Os 
modelos gerados serão entregues neste ambiente com: Modelos de dados; Diagrama de 
entidade relacionamento (DER); Dicionário de dados; Instruções para o processamento das 
cargas de informações no armazém e Procedimentos de segurança das bases de dados. 

Gerenciamento do Projeto 

O planejamento e gerenciamento do projeto será feito conforme metodologia de 
gerenciamento de projetos definida pelo PMI (Project Manager Institute) ou IPMA 
(International Project Manager Association), assegurando que os objetivos sejam atendidos, 
com a qualidade esperada e com a efetiva participação dos envolvidos. 

Cronograma Físico 

O cronograma físico estimado para o Projeto é o seguinte, com previsão de início dos 
serviços em setembro/2013: 
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CONCLUSÃO 

As ações de planejamento estratégico e de tomada de decisões nas organizações 
atualmente apoiam-se fortemente nas tecnologias de informação e comunicação.  
As informações personalizadas e oportunas geradas a partir das bases de dados e os 
conhecimentos gerados a partir das bases de conhecimento são fundamentais para as 
organizações preocupadas com sua competitividade e inteligência (REZENDE, 2006). 
O Projeto DW BHTRANS pretende introduzir mudanças nas práticas de trabalho da 
empresa, de modo que o compartilhamento das informações se traduza em estratégias de 
desenvolvimento organizacional.  
Este trabalho apresentou o processo de implantação do Armazém de Dados – DW (Data 
Warehouse) da BHTRANS. A implantação do projeto se viabilizou com o financiamento do 
programa STAQ do Banco Mundial, voltado para fomentar políticas, compartilhar 
conhecimentos e cooperação para promover sistemas de transporte mais eficientes do 
ponto de vista energético. 
A previsão para início dos trabalhos é em setembro de 2013 com um cronograma inicial de 
12 meses de duração. 
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