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O que é o Phoenix?O que é o Phoenix?
É um projeto em andamento desde o início de 2011 É um projeto em andamento desde o início de 2011 

que busca instituir na Secretaria da Fazenda as que busca instituir na Secretaria da Fazenda as 
condições de infraestrutura e ferramentas condições de infraestrutura e ferramentas 
necessáriasnecessárias para que suas diversas áreas  para que suas diversas áreas 

(Tributação, Arrecadação, Fiscalização, Financeiro, (Tributação, Arrecadação, Fiscalização, Financeiro, 
RH, TI, etc.) possam RH, TI, etc.) possam utilizar de forma ampla e utilizar de forma ampla e 
eficienteeficiente a enorme gama de dados existentes,  a enorme gama de dados existentes, 

transformando-os em transformando-os em INFORMAÇÃOINFORMAÇÃO..

Pretende-se, em síntese, apoiar o processo de Pretende-se, em síntese, apoiar o processo de 
tomada de decisão dos gestores, subsidiar tarefas tomada de decisão dos gestores, subsidiar tarefas 

de auditorias e análises econômico-fiscais e de auditorias e análises econômico-fiscais e 
democratizar o acesso à informação.democratizar o acesso à informação.
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Desenvolver e implementar Solução de Business 
Intelligence para extração de dados (consultas 
analíticas) e para criação de relatórios gerenciais

Disponibilizar aos auditores fiscais e demais 
funcionários da SEFA acesso amplo e eficiente a dados 
e informações produzidos pelos sistemas corporativos

Desenvolver e implementar Solução de Data 
Warehouse

Desenvolver e implementar ferramenta de auditoria 
fiscal
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É uma ampla base de dados que integra dados de outras 
bases e é especialmente preparada para uso massivo de 
exploração e análise.

É um conjunto de ferramentas, aplicações e metodologias 
utilizadas para acesso e extração de dados corporativos, 
permitindo a análise de informações e subsidiando a 
tomada de decisão.
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ANAFGI

NFP
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115 DIC

IPVA BCRPAF CT-e DEIM NFAe

UPD DAE CAF ECD DFC SCANC ADF

ECF DASNTAP SIS
CRED QUO REGITCMD

DAS OutrasW01SIAF

Bases de Dados Transacionais da SEFA

ETL (Extração, 
Transformação e Carga)

Data WarehouseData Warehouse

DWDW
Auditoria FiscalAuditoria Fiscal

Ferramentas de auditoria fiscalFerramentas de auditoria fiscal

Business Intelligence (BI)Business Intelligence (BI)

Ferramentas de BI para Ferramentas de BI para 
relatórios gerenciais e relatórios gerenciais e 

consultas analíticas Ad-Hocconsultas analíticas Ad-Hoc

Arquitetura do ProjetoArquitetura do Projeto
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Breve Histórico do projetoBreve Histórico do projeto

A Inspetoria Geral de Fiscalização promove reuniões internas para discutir a 
necessidade de um “banco de dados consolidado”, onde estabeleceu-se 
consenso de que é uma questão prioritária

20102010

A Inspetoria Geral de Fiscalização apresenta à Assessoria e Gerência de 
Tecnologia da Informação um formulário de intenção para projeto de DW
→ articula-se a equipe de trabalho que participará do projeto

Dez/2010Dez/2010

O projeto é redesenhado para incluir, além do Data Warehouse, uma solução 
de Business Intelligence e de Auditoria Fiscal, sendo então batizado de 
projeto “PHOENIXPHOENIX”

Mar/2011Mar/2011

Em 05/04/2011 a Portaria 087/2011 é assinada pelo Diretor da CRE; em 
08/04/2011 ocorre a reunião inaugural da equipe de trabalho de estudos e 
implementação do projeto

Abr/2011Abr/2011
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Formalização de equipe de trabalho (Portaria CRE 087/2011)Formalização de equipe de trabalho (Portaria CRE 087/2011)

Estudos e trabalhos de levantamento de requisitos (mapeamento 
das bases de dados, previsão de crescimento do volume de 
dados, etc.)

Estudos e trabalhos de levantamento de requisitos (mapeamento 
das bases de dados, previsão de crescimento do volume de 
dados, etc.)

DWDW

Prospecção tecnológica e discussões técnicas com principais 
fornecedores de Soluções de Data Warehouse: OracleOracle, IBMIBM, 
TeradataTeradata, Microsoft-HPMicrosoft-HP

Prospecção tecnológica e discussões técnicas com principais 
fornecedores de Soluções de Data Warehouse: OracleOracle, IBMIBM, 
TeradataTeradata, Microsoft-HPMicrosoft-HP

DWDW

Reuniões com principais fornecedores de soluções de 
BI/Mineração:  MicrosoftMicrosoft, OracleOracle, QliktechQliktech, SAPSAP, IBMIBM, 
MicroStrategyMicroStrategy

Reuniões com principais fornecedores de soluções de 
BI/Mineração:  MicrosoftMicrosoft, OracleOracle, QliktechQliktech, SAPSAP, IBMIBM, 
MicroStrategyMicroStrategy

BIBI

2
0
1
1

Principais Marcos do projetoPrincipais Marcos do projeto



  

Slide Slide 88 de  de 2424

Elaboração de especificação técnica para aquisição de Solução 
de Data Warehouse (Appliance-Suporte-Treinamento-DesenvolvimentoAppliance-Suporte-Treinamento-Desenvolvimento)

Elaboração de especificação técnica para aquisição de Solução 
de Data Warehouse (Appliance-Suporte-Treinamento-DesenvolvimentoAppliance-Suporte-Treinamento-Desenvolvimento)

DWDW

Realização do Pregão Eletrônico 028/2011 (Solução DW)Realização do Pregão Eletrônico 028/2011 (Solução DW)

DWDW

Testes de Prova de Conceito dos Appliances DW Oracle e 
Teradata

Testes de Prova de Conceito dos Appliances DW Oracle e 
Teradata

DWDW
2
0
1
1

Principais Marcos do projetoPrincipais Marcos do projeto
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Realização da reunião inaugural da implementação da Solução 
Data Warehouse

Realização da reunião inaugural da implementação da Solução 
Data Warehouse

DWDW

Testes de Prova de Conceito com as ferramentas de BI dos 
líderes de mercado: Microsoft, Oracle, Qliktech, SAP, IBM, 
MicroStrategy

Testes de Prova de Conceito com as ferramentas de BI dos 
líderes de mercado: Microsoft, Oracle, Qliktech, SAP, IBM, 
MicroStrategy

BIBI

Homologação do Pregão Eletrônico 028/2011 (Solução DW) e 
assinatura do Contrato com empresa vencedora (Maxtera, 
partner Teradata)

Homologação do Pregão Eletrônico 028/2011 (Solução DW) e 
assinatura do Contrato com empresa vencedora (Maxtera, 
partner Teradata)

DWDW
2
0
1
2

Principais Marcos do projetoPrincipais Marcos do projeto
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Início do programa de Treinamentos na nova tecnologiaInício do programa de Treinamentos na nova tecnologia

DWDW

Início dos trabalhos de implementação da Solução Data 
Warehouse

Início dos trabalhos de implementação da Solução Data 
Warehouse

DWDW

Construção da Sala de Servidores da SEFA, que abrigará a nova 
infraestrutura tecnológica das soluções analíticas

Construção da Sala de Servidores da SEFA, que abrigará a nova 
infraestrutura tecnológica das soluções analíticas

DWDW
2
0
1
2

Principais Marcos do projetoPrincipais Marcos do projeto



  

Slide Slide 1111 de  de 2424

Gartner's Magic Quadrant for Data Warehouse Database Management Systems

Líderes de Mercado em DWLíderes de Mercado em DW
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Por quê um Por quê um ApplianceAppliance DW? DW?
A equipe do projeto, após a fase de prospecção tecnológica, 
concluiu que a melhor alternativa para a Solução de Data 
Warehouse seria a tecnologia de “ApplianceAppliance”, devido:

ao alto volume de dados que a SEFA possui

à criticidade da questão de performance: um DW 
construído na arquitetura “tradicional” (não 
especializada) possui desempenho significativamente 
inferior ao desempenho da arquitetura “appliance”

ao considerável ganho de tempo de implementação 
dada a maior rapidez na entrega e ativação da 
solução

* Sobre o Appliance de DW como tendência mundial no mercado analítico, ver Gartner Identifies Nine Key Data Warehousing Gartner Identifies Nine Key Data Warehousing 
Trends for the CIO in 2011 and 2012Trends for the CIO in 2011 and 2012, em http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1542914

À facilidade no processo de suporte e manutenção (o 
fornecedor do appliance é o único ponto de contato)

http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1542914
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Em vez de construir um DW 
separadamente adquirindo, montando 

e configurando seus diversos 
componentes ....

… adquire-se um equipamento 
especializado em DW, especialmente 

construído e configurado pelo fabricante 
e com performance bem superior a um 

DW tradicional

“O appliance de data 
warehouse é uma das 

principais tendências na 
tecnologia DW para os 
anos de 2011 e 2012”

Gartner Group

“O appliance de data 
warehouse é uma das 

principais tendências na 
tecnologia DW para os 
anos de 2011 e 2012”

Gartner Group

Por quê um Por quê um ApplianceAppliance DW? DW?
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A equipe do projeto realizou testes de POC (Prova de Conceito) 
em equipamentos Appliance de DW, a fim de avaliar o nível de 
desempenho de processos, como a taxa de carga de dados e o 

tempo de resposta a consultas.

Testes POCTestes POC

O teste que mais chamou atenção da equipe foi o de um 
relatório que leva vinte e três (23) horasvinte e três (23) horas para rodar no ambiente 
computacional atual da Secretaria da Fazenda e que para rodar 

em um Appliance levou apenas um minutoum minuto (!)
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Armazena as bases de dados 
corporativas modeladas para 

consultas analíticas

Processa as consultas realizadas 
(explorações, análises, relatórios 

gerenciais, etc.)

Faz a segurança das bases de dados 
(autenticação de usuário, direitos de 

acesso, etc.)

Monitora e registra todas as ações (usuário, 
data/hora do acesso, origem do acesso, 

consulta realizada, frequência de acesso, etc.)

O que o Appliance FazO que o Appliance Faz
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O Appliance adquirido pela SEFAO Appliance adquirido pela SEFA
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O Appliance adquirido pela SEFAO Appliance adquirido pela SEFA
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Na parte de Business Intelligence, a equipe do projeto seguiu a 
mesma estratégia: prospecção tecnológica, contato com os 

principais players de mercado, realização de testes de Prova de 
Conceito nas ferramentas de BI.

A Solução BIA Solução BI
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Gartner's Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms

Líderes de Mercado em BILíderes de Mercado em BI
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Líderes de Mercado em BILíderes de Mercado em BI
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Montanha de dados

Com muito muito 
esforçoesforço 

conseguimos 
pouca pouca 

InformaçãoInformação

Montanha de dados

Com pouco pouco 
esforçoesforço 

conseguiremos 
muita muita 

InformaçãoInformação

Phoenix: Antes e DepoisPhoenix: Antes e Depois
Antes ...Antes ...

Depois ...Depois ...
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O que ainda temos pela frente:O que ainda temos pela frente:

Recepção e instalação do Appliance DW DWDW

Implementação da Solução Data Warehouse 
(modelagem, desenvolvimento, treinamento) DWDW

Elaboração de Termo de Referência para a 
Solução Business Intelligence BIBI

Aquisição e Implementação da Solução 
Business Intelligence BIBI

O Projeto continua...O Projeto continua...
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Appliance Data WarehouseAppliance Data Warehouse

Universos DW (regras de 
negócio da SEFA)

DRR

AGRH

IGA

CAEC

CAFE

IGF

COR

IGT

Servidor de Aplicação Servidor de Aplicação 
Business IntelligenceBusiness Intelligence

O Novo Ambiente Computacional da SEFAO Novo Ambiente Computacional da SEFA
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Obrigado!Obrigado!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24

