Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Maritza Maura de Carvalho

Estudo Comparativo de Abordagens de Gerenciamento de
Qualidade de Dados em Cadastro de CRM

São Paulo
2009

Maritza Maura de Carvalho

Estudo Comparativo de Abordagens de Gerenciamento de Qualidade de Dados
em Cadastro de CRM

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT como parte
dos requisitos para a obtenção do titulo de
mestre em Engenharia de Computação.

Data da aprovação ____/____/_______

__________________________________
Prof. Drª. Edit Grassiani Lino de Campos
(Orientadora)
IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo

Membros da Banca Examinadora:
Prof. Drª. Edit Grassiani Lino de Campos (Orientadora)
IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. João Eduardo Ferreira (Membro)
USP – Universidade de São Paulo
Prof. Dr. Francisco Carlos da Rocha Reverbel (Membro)
USP - Universidade de São Paulo
Prof. Drª. Solange Nice Alves de Souza (Suplente)
USP - Universidade de São Paulo

Maritza Maura de Carvalho

Estudo Comparativo de Abordagens de Gerenciamento de Qualidade
de Dados em Cadastro de CRM

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT como parte
dos requisitos para a obtenção do titulo de
mestre em Engenharia de Computação.
Área de concentração: Engenharia de
software.

Prof. Drª. Edit Grassiani Lino de Campos
(Orientadora)

São Paulo
Agosto/ 2009

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Departamento de Acervo e Informação Tecnológica – DAIT
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT

C328e

Carvalho, Maritza Maura de
Estudo comparativo de abordagens de gerenciamento de qualidade de dados em
cadastro de CRM. / Maritza Maura de Carvalho. São Paulo, 2009.
211p.
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Computação) - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração: Engenharia de
Software.
Orientadora: Profa. Dra. Edit Grassiani Lino de Campos

1. Qualidade de dados 2. CRM (Customer Relationship Management) 3.
Administração da qualidade 4. Tese I. Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo. Coordenadoria de Ensino Tecnológico II. Título
09-57

CDU 004.05(043)

Dedicatória

Às mulheres da minha vida: mãe, irmãs e sobrinhas.

Agradecimentos

Agradeço ao meu Deus, pelo vida que carinhosamente me deu e constantemente
abençoa, à minha saudosa avó, Maria Bicalho, pela criação acolhedora, ao meu
saudoso pai, João Batista, por me ensinar a persistir em todos os meus objetivos,
à minha mãe, Maria Léa, pelo exemplo de coragem e determinação, às minhas
irmãs, Geórgia e Giovana, pela alegria e incentivo, às sobrinhas Rebecca e
Sophia, pelo amor e presença sempre encantadora, aos amigos pela força e
compreensão, à Edit pela orientação, paciência e ombro amigo e à minha querida
assistente, amiga e irmã de todas as horas, Débora.

Resumo

A questão da qualidade é uma questão relevante para as organizações
modernas. Atualmente, a capacidade de capturar, tratar, disponibilizar e utilizar a
informação em todos os seus processos de negócio traça o perfil competitivo das
organizações. Para se ter dado de qualidade é necessária a aplicação de
processos, métodos e técnicas específicas que tratem a informação como um
produto, com processo produtivo definido, controlado e gerenciado. As
abordagens de gerenciamento de qualidade de dados que se evidenciam na
literatura são TDQM, proposta por Richard Wang, e TQdM, proposta por Larry
English. A grande questão que as organizações enfrentam quando se lançam no
desafio de tratar a qualidade de dados de forma sistemática é a escolha da
abordagem a adotar, especialmente se os problemas estão centrados em um
CRM. O objetivo deste trabalho é produzir uma análise comparativa entre as
abordagens TDQM e TQdM, focando-se nos problemas de qualidade de dados
existentes no contexto de uma aplicação de CRM. A análise comparativa
explicitará os pontos fortes e fracos de cada abordagem neste cenário, sugerindo
a abordagem mais adequada para este cenário.

Palavras chaves: qualidade de dados, abordagens de gerenciamento de
qualidade de dados, informação como produto, dimensões da qualidade de
dados, CRM, problemas de qualidade de dados.

Abstract
Comparative Study of approaches to management of quality of data on
register CRM
The issue of quality is relevant to modern organizations. Currently, the
ability to capture, process, provide and use information in all its business
processes outlines the profile of competitive organizations. To get quality data, it is
required to implement processes, methods and techniques to treat specific
information as a product, with production process defined, controlled and
managed. The approaches of quality management which are evidence in the
literature are TDQM, proposed by Richard Wang, and TQdM, proposed by Larry
English. The great question that organizations face when you throw in the
challenge of addressing the quality of data in a systematic way is the choice of
approach to adopt, especially if the problems are centered in a CRM. The
objective of this work is to produce a comparative analysis between the
approaches TDQM and TQdM, focusing on the data quality problems of the
context of an CRM Application. The comparative analysis will explain the strengths
and weaknesses of each approach in this scenario, suggesting the most
appropriate approach for this scenario.

Key words: data quality, approaches to data quality management, information
such as product, data quality dimensions, CRM, data quality problems.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação

A questão da qualidade foi e ainda é objeto de estudo de diversos autores
que contribuíram sobremaneira para o amadurecimento e aplicação deste tema
nas organizações.
Atualmente, a capacidade de capturar, tratar, disponibilizar e utilizar a
informação em todos os seus processos de negócio traça o perfil competitivo das
organizações. Por esta razão, a importância de projetos de qualidade de dados
(QD) tem crescido substancialmente, principalmente em empresas que possuem
sistemas de relacionamento com o cliente - CRM (Customer Relationship
Management) - responsáveis por possibilitar a análise do cliente, permitindo a
criação de estratégias que garantam a sua retenção e aumento de sua
lucratividade. Esses sistemas dependem de dados confiáveis para serem
assertivos nos contatos estabelecidos com cada cliente. Contatos assertivos só
são possíveis na medida em que os dados acerca dos clientes são revestidos de
qualidade.
É importante ressaltar que, para se ter dados de qualidade, é necessária a
aplicação de processos, métodos e técnicas específicas que tratem a informação
como um produto, com processo produtivo definido, controlado e gerenciado. A
matéria-prima básica do produto de informação é constituída pelos dados.
Em 1991 surgiram os primeiros trabalhos voltados especificamente para a
melhoria da qualidade de dados, como retrata WANG (2000). Richard Wang, em
conjunto com Stuart Madnick, criou o programa de Gerenciamento Total da
Qualidade de Dados (TDQM – Total Data Quality Management) no MIT
(Massachusetts Institute of Technology). Este programa teve como objetivo a
criação de uma teoria sobre qualidade de dados baseada na ciência da
computação,

comportamento

organizacional,

estatística,

contabilidade

e

gerenciamento da qualidade total. ENGLISH (1999) estruturou a abordagem
denominada Total Quality data Management (TQdM), envolvendo não somente
aspectos tecnológicos, mas principalmente aspectos organizacionais e culturais.
Ele apresenta a necessidade de se criar um ambiente organizacional propício à
produção de dados e informações de qualidade, no qual todos os colaboradores
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da organização possuem papéis e responsabilidades claras dentro do processo
de qualidade de dados.
Além das abordagens citadas, existem, também, propostas de modelos de
maturidade para gerenciamento da qualidade de dados, como o modelo proposto
por RYU et al (2006) baseado no gerenciamento de metadados dando ênfase à
estrutura de dados e à arquitetura de metadados. Porém este modelo ainda está
em fase de maturação e não apresenta muitas referências bibliográficas que o
detalhe. Por este motivo, esta dissertação não aborda este modelo.
As abordagens apresentadas se diferem em alguns aspectos. Por exemplo,
para ENGLISH (1999), o principal pilar do gerenciamento da qualidade de dados
é a cultura de informação que a organização possui. Já a TDQM, proposta por
Richard Wang, tem sua fundamentação baseada na definição da qualidade de
dados mapeando os produtos de informação existentes e todo o processo de sua
produção.
A grande questão que as organizações enfrentam quando se lançam no
desafio de tratar a qualidade de dados de forma sistemática é a escolha da
abordagem a adotar. É consenso que, para a aplicação eficaz de qualquer
abordagem metodológica, ela deva respeitar aspectos culturais do ambiente no
qual será inserido, bem como os objetivos da organização, os problemas
enfrentados e restrições financeiras.
Essa escolha torna-se mais difícil quando a empresa não tem
conhecimento de quais são seus reais problemas de QD e respectivas
conseqüências, bem como os custos envolvidos com a baixa qualidade de dados.
No contexto das empresas que estão utilizando aplicações CRM, o
tratamento da qualidade de dados tem grande importância. Tais aplicações têm o
objetivo de analisar todos os dados relativos a clientes, produzir informações
relevantes para a compreensão do perfil e comportamento desses clientes e
possibilitar a criação de produtos e serviços cada vez mais personalizados e com
alta qualidade. E para que isso seja possível, problemas de qualidade de dados
de cliente, tais como, dados duplicados, endereços incompletos, falta de padrão
de cadastramento, dados cadastrais incompletos, dentre outros, devem ser
solucionados. Esta solução passa por qualificar e corrigir os dados para adquirir
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um determinado nível de qualidade, e exige a aplicação de processos e métodos
que gerenciem e garantam a continuidade da qualidade adquirida.
Percebe-se que os trabalhos publicados até o momento não enfatizam os
problemas relativos ao cadastro de clientes de um ambiente CRM, apresentando
idéias genéricas e que, em teoria, seriam aplicáveis a qualquer contexto de
dados.
Faz-se necessário um estudo que avalie a eficácia de tais abordagens no
tratamento dos dados do escopo CRM, para analisar qual delas melhor se adéqua
a este contexto.
1.2 Objetivo

O objetivo deste trabalho é produzir uma análise comparativa entre as
abordagens TDQM, de Richard Wang, TQdM, de Larry English, que se
evidenciam na literatura.
A análise de cada proposta será realizada à luz dos problemas de qualidade
de dados existentes no contexto de uma aplicação de CRM (Customer
Relationship Management) que representa um dos principais mecanismos para a
análise de clientes e a manutenção da competitividade das empresas.
A análise comparativa explicitará os pontos fortes e fracos de cada
abordagem neste cenário.
1.3

Resultados e Contribuições Esperados
Este trabalho contribuirá com as pesquisas já realizadas nesta área, pois

produzirá uma análise da aplicabilidade dessas abordagens, observando:
•

Os atributos de qualidade de dados mais importantes para o contexto
de CRM;

•

A

eficácia

da

aplicabilidade

das

principais

abordagens

de

gerenciamento de QD no cenário de CRM;
•

A análise dos pontos fortes e fracos de cada abordagem, tornando
possível a escolha mais assertiva de qual abordagem a ser utilizada
no contexto do CRM.
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1.4

Metodologia de Trabalho
O fundamento para a elaboração deste trabalho é a leitura de diversos

materiais

bibliográficos

que

abordam

os

temas

qualidade

de

dados,

gerenciamento da qualidade de dados e metodologias aplicadas a este universo.
Dentre as propostas de dimensões e requisitos de qualidade de dados são
estudadas as propostas de WAND et al (1996), ENGLISH (1999), ECKERSON
(2002), OLSON (2003), STRONG et al. (1997) e LOSHIN (2001) por se tratarem
das propostas mais divulgadas e aceitas pela comunidade acadêmica de
qualidade de dados e por terem sido utilizadas como base para as metodologias e
modelos estudados neste trabalho.
Foram selecionados artigos técnicos, anais de congressos internacionais,
dissertações, livros e sites especializados que abordam conceitos de qualidade,
processos de avaliação, métricas de qualidade, modelos de maturidade,
metodologia de gerenciamento de qualidade de dados.
O estudo é desenvolvido da seguinte forma:
•

Estudo das dimensões da qualidade de dados para se estabelecer os
atributos de QD que deverão ser observados na análise das
metodologias estudadas;

•

Estudo das abordagens de gerenciamento da qualidade de dados,
apresentando os objetivos, atividades e características de cada uma;

•

Estudo de um CRM real para a exemplificação dos problemas de
qualidade de dados relativos aos dados cadastrais de cliente;

•

Avaliação individual da aplicabilidade de cada abordagem no cenário
estudado;

•

Análise comparativa das metodologias e modelo, tomando como
fundamento:
•

Os atributos de qualidade de dados pertinentes aos problemas
existentes no cadastro de clientes de uma ambiente CRM;

•

Grau de dificuldade, eficácia e completude de cada abordagem

•

Comparação das abordagens segundo os critérios definidos;
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O universo de dados escolhido representa um CRM real de uma empresa
de telefonia móvel. A arquitetura deste CRM será descrita para que seja possível
a compreensão dos problemas de qualidade de dados que deverão ser tratados
por meio da aplicação das abordagens propostas.
1.5

Organização do Trabalho

Este trabalho é desenvolvido ao longo de sete capítulos da seguinte forma:
•

No capítulo 2, Qualidade de Dados, são apresentados a perspectiva de
informação como produto, os requisitos de qualidade de dados
traduzidos em dimensões de QD, e os problemas comuns de qualidade
de dados;

•

O capitulo 3, Abordagens de Gerenciamento da QD, é destinado a
apresentar as metodologias descrevendo seus aspectos relevantes;

•

No capítulo 4 – CRM Real – é apresentado um cenário real de
aplicação de CRM, no qual é descrito o contexto organizacional no qual
está inserido, a arquitetura tecnológica existente do CRM, os problemas
relativos a dados cadastrais de clientes e os fundamentos de avaliação,
utilizados na avaliação individual de cada abordagem.

•

O capítulo 5 e o capítulo 6 apresentam, respectivamente, a avaliação da
abordagem TDQM e da avaliação TQdM.

•

No capítulo 7 é apresentada a análise comparativa propriamente dita
juntamente com o relatório conclusivo da comparação;

•

No capítulo 8, Conclusão, o fechamento do trabalho, são apresentados
um resumo do estudo realizado, as contribuições alcançadas, bem
como sugestões para futuros trabalhos.
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2 2 QUALIDADE DADOS
2.1

Introdução
Na atualidade, as organizações são baseadas em conhecimento. e por

conseguinte tem na informação o principal combustível de seus negócios. Como a
informação é produzida a partir de dados inseridos em contextos de negócio, a
qualidade de dados passa a ser fator chave de sucesso para realização bem
sucedida dos negócios de tais corporações.
A tônica principal deste capítulo é apresentar os principais trabalhos
realizados na área de qualidade de dados com o intuito de definir seus requisitos
e características.
2.2

Informação como Produto
A partir de dados inseridos em contextos e revestidos de significado é que há

a produção de informação. Portanto, a qualidade de dados determina a qualidade
de informação. Neste trabalho, qualidade de dados e qualidade de informação
são tratados como sinônimos.
É consenso entre os pesquisadores que os problemas relativos à qualidade de
informação passa por definir, medir, analisar e melhorar continuamente a
qualidade de dados através da utilização de ferramentas, métodos e processos.
Neste contexto, WANG (1998) afirma que existem semelhanças entre a
indústria tradicional e a indústria da informação como mostra Erro! Fonte de referência
não encontrada..
Produto Industrial X Produto de Informação
Tabela 1 Produto Industrial X Produto de Informação
Entrada

Produto Industrial
Conjunto de materiais

Produto informação
Conjunto de dados

Processo

Linha de produção

Sistemas de Informação

Saída

Produto físico

Produto de informação

Fonte: Elaborada pela Autora

Da mesma forma que um conjunto de materiais é processado através de
uma linha de produção que elabora um produto final, a indústria da informação,
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através de seus sistemas de informação, processa um conjunto de dados
produzindo produtos de informação.
Os conceitos utilizados em TQM (Total Quality Management) na indústria
também podem ser aplicados na indústria da informação, porém há a
necessidade de se ter algumas adaptações devido às particularidades existentes
no cenário da informação. Por exemplo, um conjunto de materiais pode gerar um
único produto físico. Em contrapartida, um rol de dados pode gerar vários
produtos de informação, para diferentes consumidores.
A visão de informação como produto fundamentou as metodologias
apresentadas como embasamento teórico deste trabalho, Requisitos de
Qualidade de Dados.
O primeiro passo essencial para o gerenciamento da qualidade de dados é
definir as características da qualidade que interessam à realidade da empresa
específica, para, então, decidir como a avaliação da qualidade será realizada. A
esse conjunto de características dá-se o nome de Requisitos de Qualidade de
Dados.
Este tópico apresenta uma compilação das principais propostas acerca da
conceituação da qualidade de dados e respectivas dimensões descritivas.
2.2.1 Componentes Descritivos da Qualidade de Dados
Para avaliar qualidade é preciso antes conceituar e descrever o que se
considera como dado de boa qualidade. Assim como a ISO 9126 – Avaliação do
Produto de Software - (1991) utiliza características e subcaracterísticas para
descrever qualidade de software, as abordagens para a avaliação da qualidade
de dados também utilizam elementos que a descrevem, AMARAL (2003). A
maioria destas abordagens define uma estrutura hierárquica de conceitos para a
caracterização da qualidade.
As características da qualidade de dados são chamadas de atributos e podem
ser agrupados em critérios, também chamados de dimensões. Essas dimensões
representam um conceito ou idéia consistente sobre a qualidade de dados, e que
são geralmente avaliados em conjunto. As dimensões podem ser agrupadas em
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categorias que facilitam o reconhecimento de padrões na ocorrência de
problemas relacionados à qualidade.
Embora haja consenso de que a qualidade de dados é um conceito
multidimensional, ainda não existe um padrão universalmente aceito em relação a
esses critérios.
BATINI et al. (2006) afirma que as dimensões da qualidade de dados podem
referir-se a valores de dados ou ao esquema que representa a estrutura de
armazenamento desses dado
A seguir, as principais propostas acerca das dimensões da qualidade de
dados.

2.2.2 Principais Propostas de Dimensões de QD
WAND et al. (1996) apresentam um conjunto de dimensões de QD, que se
baseia nos problemas que acontecem no mapeamento dos dados do mundo real
para os sistemas de informação. O objetivo principal desta proposta é fornecer
orientações para os projetistas de sistemas, tratando as questões relativas à QD
já em fase de projeto. O resultado deste trabalho é apresentado, resumidamente
na Tabela 2, que contém os critérios para a qualidade de dados relacionados às
visões interna (ponto de vista técnico) e externa (ponto de vista dos usuários) dos
sistemas de informação.
Tabela 2 – Visão Interna e Externa da QD segundo Wand et al (1996)
Categoria

Dimensões

Visão Interna

Confiabilidade, acurácia, atualidade, completude, consistência, precisão

Visão
Externa

Relevância, conteúdo, suficiência, facilidade de uso, clareza, concisão,
granularidade

adequada,

quantidade

adequada,

facilidade

de

interpretação, facilidade de entendimento
Fonte: Elaborada pela Autora

Os critérios e categorias definidos por WAND et al. (1996) foram utilizados
em vários outros trabalhos sobre qualidade de dados, STRONG et al. (1997)
ABATE et al. (1998) e PIPINO et al. (2002).
STRONG et al. (1997) apresenta uma compilação desses critérios O resultado
deste trabalho está resumido na Tabela 3.
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A dependência entre o contexto do usuário e a avaliação da qualidade de
dados é defendida, mais fortemente, por ENGLISH (1999), ECKERSON (2002) e
OLSON (2003). Segundo esses autores, o dado não precisa estar cem por cento
livre de defeitos. Basta que ele atenda aos requisitos dos usuários.
ENGLISH (1999) propõe a existência de 4 tipos de qualidade:
1. Qualidade da definição: Relacionada à acurácia e precisão, influenciando
diretamente o valor e significado do dado para os usuários que o utilizam.
Nesta definição English aborda as características acurácia e significado de
Wang se enquadrando na visão interna da qualidade definida por ele e na
dimensão acurácia de Olson;
2. Qualidade da arquitetura da informação: As estruturas de dados devem
refletir

de

forma

fidedigna

os

objetos

do

mundo

real

e

seus

relacionamentos. Tais estruturas devem prover estabilidade e flexibilidade
para garantir reutilização e evolução facilitada. Aqui English aborda de
forma direta a visão interna da QD preconizada por Wang e novamente o
conceito de acurácia de Olson;
3. Satisfatoriedade dos dados: Satisfação das necessidades dos usuários da
informação para executar seus trabalhos de forma eficiente. Esta definição
vai ao encontro da visão externa da qualidade de dados definida por
Wang, que vislumbra o aspecto de utilização do dado. Contempla as
dimensões oportunidade, completude e relevância de Olson.
4. Qualidade da apresentação dos dados: Característica que implica que o
dado tem seu significado facilmente compreendido pelo usuário, fazendo
com que ele utilize este dado de forma correta em seu trabalho diário. Esta
definição está mais relacionada à visão externa de Wang, mas também
aborda a visão interna pois exige uma correta conceituação e
representação. Contempla a dimensão Compreensibilidade de Olson.
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Tabela 3 - Categorias e Critérios da Qualidade de Dados segundo Strong et al (1997)
Categoria

Intrínseca

Dimensão

Definição

Confiabilidade

Dado verdadeiro, real, preciso

Acurácia

Dado correto, livre de erro

Objetividade

Dado imparcial, livre de subjetividade

Reputação

Dado confiável em termos de seu
conteúdo e suas origens

Acessibilidade

Acessibilidade

Dado está disponível e com acesso
fácil e rápido

Segurança de Acesso

Acesso restrito respeitando política de
privacidade

Contextual

Valor Agregado

O

dado

ao ser

utilizado

propicia

benefícios para o consumidor
Relevância

O dado é aplicável e útil para cada
tarefa do consumidor

Atualidade

O dado é suficientemente atual para
ser utilizado na tarefa específica do
consumidor

Completude

Dado suficiente para o uso. Contém
conteúdo suficiente

Quantidade Apropriada de Dados

A quantidade de dado disponível é
apropriada para o uso

Representacional

Interpretabilidade

O dado utiliza símbolos, linguagem,
unidades

que

facilitam

sua

interpretação de forma não ambígua.
Facilidade de Compreensão

Dado

com

significado

claro,

não

ambíguo e facilmente compreendido
Consistência na Representação

Dado sempre é apresentado em um
mesmo formato, compatível com todos
os locais no qual ele aparece

Representação Concisa

Representação compacta, contendo
apenas o necessário. A representação
concisa tende a ser atômica, ou seja,
cada estrutura armazena um único
conceito

Fonte: Elaborada pela Autora

LOSHIN (2001) analisou a qualidade de dados sob o ponto de vista da
gestão do conhecimento, mas também utiliza o conceito de qualidade como
sendo "adequação para o uso" dependente do contexto do usuário. Loshin
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baseou-se em Wang et al. (1996) para definir critérios para a qualidade de dados,
que foram agrupados nas seguintes categorias: modelo de dados, valores dos
dados, domínios da informação, apresentação dos dados e política da
informação. A Tabela 4 resume a proposta de Loshin.
Tabela 4 –Dimensões da QD segundo Loshin (2001)
Categoria

Dimensão

Modelo de Dados

Clareza na definição, facilidade de compreensão, flexibilidade, robustez, conter
apenas o essencial, granularidade dos atributos, capacidade de identificação,
facilidade de obtenção, relevância, simplicidade.

Valores dos Dados

Acurácia, tratamento de valores nulos, completude, consistência e atualidade.

Domínios da

Concordância dos usuários em relação à utilização, definição responsabilidade

Informação

sobre a informação e ubiqüidade.

Apresentação dos

Adequação aos usuários, interpretação correta.

Dados
Política da

Acessibilidade, definição de metadados, privacidade, redundância, segurança e

Informação

custo unitário

Fonte: Elaborada pela Autora

ECKERSON (2002) com o objetivo de caracterizar a qualidade dos dados,
de uma forma geral, cita como essenciais os critérios acurácia, integridade,
consistência, completude, validade dos domínios, disponibilidade e acessibilidade.
OlSON (2003) afirma que, para satisfazer à intenção de uso, o dado deve ser
oportuno, relevante, completo, compreensível, confiável e revestido de acurácia.
Segundo OLSON (2003), as principais dimensões de qualidade de dados são:
1. Acurácia: Conceito relacionado a:
o

Consistência na representação do dado evitando ambigüidades;

o

Consistência no conteúdo, que deve ser verdadeiro, íntegro;

o

Os valores devem ser válidos, dentro de limites estipulados pelas
regras de negócio;

o

Os valores devem estar informados. Ausência de informação é tão
ruim quanto dados incorretos, pois impossibilita o seu uso.

2. Oportunidade: Conceito relacionado à disponibilidade no momento que
a necessidade surge;
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3. Relevância: Conceito relacionado à importância que o dado tem para a
realização de uma tarefa. É extremamente dependente do contexto do
uso do dado;
4. Completude: Conceito relacionado à disponibilidade de todos os dados
necessária à realização de uma tarefa. Também é uma dimensão
intimamente relacionada ao contexto de utilização do dado;
5. Compreensibilidade: Conceito relacionado à definição do dado,
deixando claro seu significado de forma a possibilitar o seu uso correto;
6. Confiabilidade: Conceito relacionado a credibilidade no dado e no
sistema que o armazena e o manipula. A credibilidade significa que o
dado é verdadeiro e pode ser utilizado.
Percebe-se, em todas as abordagens citadas, de forma explícita ou
implícita a importância dos seguintes aspectos:
o

A representação adequada dos dados permite a modelagem de
uma estrutura fidedigna ao conceito do mundo real, de tal forma
que o modelo projetado permita um armazenamento correto e
completo dos dados;

o

A acurácia do dado, por revesti-lo de integridade, validade,
consistência e veracidade, torna-o confiável e adequado para o
uso;

o

A existência de uma estrutura para o tratamento e gerenciamento
dos metadados, dará suporte à conceituação, documentação, uso e
atualização dos dados, de tal forma que seja possível garantir
compreensibilidade, validade e bom uso dos dados;

o

A disponibilidade dos dados trata de aspectos de acesso, momento
oportuno da disponibilização e segurança.

Assim sendo, as abordagens se complementam, e por este motivo este
trabalho não tomará como base uma das abordagens individualmente. As
dimensões utilizadas neste trabalho serão aquelas que se relacionam aos
problemas de qualidade de dados do contexto das aplicações de CRM.
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2.3 Problemas de Qualidade de Dados

2.3.1 Panorama Geral
De acordo com Lee et al. (2006) os geradores de problemas de qualidade
de dados podem ser:
1. Existência de múltiplas origens de dados: Múltiplas origens da mesma
informação produzem diferentes valores para esta informação. Isto pode
gerar descrédito nas informações disponibilizadas.
2. Aspectos subjetivos na produção do dado: As informações armazenadas
nas bases de dados de uma organização retratam os fatos que
representam suas operações diárias. O processo de coleta desses dados
pode envolver subjetividade e inferências por parte dos envolvidos nesta
coleta. Um exemplo é a codificação do diagnóstico de um paciente. Esta
subjetividade pode impactar na acurácia do dado;
3. Limitação de recursos computacionais: A limitação de recursos
computacionais pode influir na acessibilidade e disponibilidade de
informações relevantes.
4. Deficiência na segurança de acesso aos dados: A facilidade de acesso
aos dados pode conflitar com requisitos de segurança, privacidade e
confidencialidade;
5. Dados codificados: Dados codificados representando vários conceitos. A
interpretação pode ser conflitante e inexata;
6. Representação complexa de dados:

Imagens e sons podem exigir

algoritmos complexos para analisar o seu conteúdo. Além disso, a
indexação que agiliza o acesso e recuperação é mais difícil que para
informações numéricas;
7. Volume de dados: Grandes volumes de dados podem dificultar o acesso
a informações num tempo aceitável;
8. Mudanças na necessidade de dados: Como as tarefas dos consumidores
de informação e o ambiente organizacional mudam, a relevância da
informação também muda no decorrer do tempo;
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9. Sistemas heterogêneos distribuídos: Tais sistemas, sem um mecanismo
de integração apropriado, podem apresentar inconsistências nas
definições, formatos, regras e valores.
2.3.2 Problemas de QD em Dados de Clientes
Em relação à dados cadastrais de cliente, os problemas mais freqüentes são
1. Duplicidades de registros: Mesmo cliente cadastrado várias vezes em
diversas bases: Isto ocorre quando há múltiplas origens de dados, e
pode acarretar distorções nas análises realizadas em cima de tais
dados. Nos casos de duplicidade, há a necessidade de se consolidar os
registros duplicados e obter uma única visão do dado, conforme
Figura 1 – Exemplo de Registros Duplicados para Consolidação Figura
1;

Figura 1 – Exemplo de Registros Duplicados para Consolidação
Fonte: Shidomi (2004)

2. Mesmo cliente com diferentes endereços, sem a informação de qual
deles é válido. Para uma campanha de marketing é essencial que se
direcione as malas diretas, por exemplo, para endereços válidos a fim
de garantir a assertividade do contato e a redução de custos;
3. Erros de digitação que podem ocasionar desde imprecisão nos dados
cadastrados até falta de credibilidade e inconsistências. Podem ser:
o Erros de ortografia;
o Utilização de números em campos de nome;
o Utilização de letras em campos numéricos;
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o Digitação incorreta de números, decorrente, por exemplo, de
inversão na ordem da digitação;
4. Vários conceitos sendo armazenados em um único campo. Por
exemplo, em sistemas mais antigos, o campo Endereço aglutinava os
conceitos de Título do Logradouro, Nome do Logradouro, Número e
Complemento. Em alguns casos, além dos conceitos citados, dentro do
campo endereço colocava-se também o Bairro, Cidade e Estado. Isto
impossibilita a inclusão de verificação na entrada de dados, dificulta a
recuperação da informação e conseqüente análise, pois campos
textuais

são

livres

e

muitas

vezes

não

oferece

padrão

de

cadastramento e nem de busca;
5. Dados Incompletos: Os dados podem estar incompletos:
o Por não haver a obrigatoriedade de cadastramento na entrada de
dados (dados nulos);
o Por não fornecer informação completa, por exemplo, no campo
endereço informar apenas o nome do logradouro sem o título do
mesmo. Ou ainda a inserção apenas do primeiro nome, ao invés
do nome completo;
6. Dados não padronizados, como por exemplo, a titulação de logradouro.
Há registros nos quais Avenida é escrito por extenso. Em outros são
utilizadas abreviaturas diversas, como AV., AV, A., A, dentre outras.
A Tabela 5 resume as dimensões da qualidade de dados mais afetadas pelos
problemas
Tabela 5 - Relação entre Problemas de QD e Dimensões para Dados de Cliente
Problemas

Dimensões

Registros duplicados

Confiabilidade, acurácia, consistência

Vários registros relacionados sem a identificação

Confiabilidade, acurácia, validade, atualidade

de qual é o válido
Dados incompletos

Completude, Confiabilidade, acurácia, valor agregado,
relevância

Um único campo armazenando vários conceitos de

Completude, Confiabilidade, acurácia, valor agregado,

dados

relevância, homogeneidade, facilidade de entendimento

Dados não padronizados

Confiabilidade, acurácia, consistência de representação

Erros de digitação

Acurácia, confiabilidade, valor ageragado reputação,

Fonte: Elaborada pela Autora
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2.4

Conclusão
Este capítulo

apresentou

as

principais

propostas

em

relação

à

caracterização da qualidade de dados através de suas dimensões. Apresentou
ainda os problemas de QD mais freqüentes. A seguir são apresentadas as
metodologias e modelo de maturidade em relação ao gerenciamento da qualidade
de dados.

3 3 ABORDAGENS DE GERENCIAMENTO DE QD
3.1 Introdução

A tônica deste capítulo é apresentar os aspectos relevantes acerca das
abordagens para o gerenciamento da qualidade de dados.
3.2 Abordagens Metodológicas

BATINI et al. (2006) define uma metodologia de qualidade de dados como
sendo um conjunto de guias e técnicas que a partir de entrada de dados, define
processos que medem e melhoram a qualidade desses dados. Pode ser
classificada de acordo com diversos critérios, tais como:
•

Orientada a Dados versus Orientada a Processos: As metodologias
orientada a dados baseiam-se no uso dos dados de origem para
melhorar a qualidade dos dados. Já as metodologias orientadas a
processo, analisa e modifica o processo de produção dos dados para
eliminar as rotas de causa de problemas de QD.

•

Propósito genérico versus Propósito Específico: As metodologias de
propósito genérico cobrem varias fases, dimensões e atividades. Já as
metodologias de propósito específico são focadas em uma atividade
específica, como por exemplo a medição da qualidade, ou a um
domínio específico, como por exemplo biologia, ou a um sistema
específico.

•

Intra-organizacional versus Inter-organizacional: Intra-organizacional
significa que as atividades de qualidade de dados ocorreram dentro de
uma organização específica. Inter-organizacional significa que as
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atividades de qualidade de dados se aplicam a um grupo de
organizações.
Para este trabalho foram escolhidas as duas principais propostas
metodológicas, das quais se derivam outras proposições. São elas:
•

TDQM – Total Data Quality Management , proposta por Richard Wang,
MIT;

•

TQdM (Total Quality data Management) ou TIQM (Total Information
Quality

Management),

proposta

por

Larry

English,

DataFlux

Corporation.
Essas metodologias são apresentadas a seguir
3.2.1 TDQM – Total Data Quality Management
3.2.1.1 Fundamentos Técnicos
Informação como produto
A perspectiva chave para a aplicação da TDQM é visualizar a informação
como um produto. Este conceito foi elaborado WANG (1998), que inclui definir o
conceito de elemento de dados. Um elemento de dados é a menor unidade de
dados que tem gerenciamento no ambiente transacional. Pode ser, por exemplo,
um campo em um registro. Um produto de informação pode ser considerado
como um conjunto de elementos de dados que atendem aos requisitos de dados
dos consumidores.
O gerenciamento do produto de informação requer a aplicação de
princípios, conforme WANG (1998):
• Compreensão das necessidades de informação dos consumidores;
• Definição do processo de produção da informação;
• Definição do ciclo de vida do produto de informação;
Segundo WANG (1998) e LEE et al. (2006), a perspectiva de informação
como produto necessita de modelos apropriados para representar o processo e o
ciclo de vida deste produto e de técnicas para avaliação da qualidade de dados
propriamente dita. A técnica utilizada para esta dissertação denomina-se IP Maps
descrita a seguir.
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IP Map
Um IP Map – Mapa de produto de informação – é uma representação
sistemática do processo envolvido para a produção da informação, que utiliza um
conjunto padrão de símbolos e convenções. Os padrões utilizados no IP Map foi
baseado

nos

trabalhos

de

BALLOU

et

al.

(1998),

WANG

(2002),

SHANKARANARAYAN et al. (2003).
Doze são os componentes utilizados em um IP Map apresentados na
Tabela 6:
Tabela 6 - Componentes e Símbolos - IPMap
Componente

Símbolo

Definição
É um conjunto finalizado de

Produto de

IPi

dados produzidos por sistemas
manuais ou computadorizados

Informação

com o fim de atender a um uso
específico.
Um conjunto predefinido de
unidade de dados que são

Rol de Dados

RDi

usadas como uma lista em um
processo

que

produzirá

um

produto de informação.
Um conjunto de dados
Componente de

CDi

Dado

temporários necessários à
produção de um produto de
informação
Utilizado para representar a

Bloco de Origem

DSi

(Entrada de Dados)

origem de cada lista de dados
de entrada para a produção de
um produto de informação.

Bloco de Saída
(Bloco do

Usado
CBi

Consumidor)

para

consumidor

representar
do

produto

o
de

informação.
Utilizado para representar as

Bloco de Qualidade
de Dados

verificações de qualidade de
QBi

dados necessárias à produção
de informações sem erros.

Fonte: Elaborada pela Autora
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Tabela 7 - Componentes e Símbolos – IPMap (continuação)
Representa processo
manipulações, cálculos,
combinações, correções, etc.

Bloco de
Processamento

Pi

Em alguns sistemas complexos,
dependendo do valor de um
dado em particular, pode ser
necessário direcionar o fluxo de
processamento para caminhos
Bloco de Decisão

Di

distintos. Neste caso. O bloco
de

decisão

capturar

é

usado

as

condições

para

diferentes

para

serem

avaliadas e determinar o fluxo
de processamento.
Usado

Bloco de
STOi

a

armazenados em arquivos ou
banco de dados.
Usado

para

refletir

as

mudanças na lista de itens de

Bloco de Sistema de
Informação

representar

captura de dados para serem

Armazenamento de
Dados

para

SBi

dados de entrada e/ou como
esses dados se movimentam
de uma sistema para outro
Usado para representar
situações nas quais os dados

Bloco de Negócio

BBi

de entrada são obtidos de uma
unidade da organização para
outra
Definido

Bloco de Sistemas
de Informação de
Negócios
Fonte: Elaborada pela Autora

para

circunstâncias

onde os dados de entrada se
BSBi

movimentam entre sistemas e
unidades de negócio.
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3.2.1.2 Visão Geral
A

Total

Data

Quality

Management

foi

criada

no

programa

de

Gerenciamento Total da Qualidade de Dados do MIT (Massachusetts Institute of
Technology) por Richard Wang e Stuart Madnick. A teoria sobre qualidade de
dados desenvolvida neste programa baseia-se na ciência da computação,
comportamento organizacional, estatística, contabilidade e gerenciamento da
qualidade total.
Inserida em um ambiente empresarial, a TDQM possui objetivos que se
alinham com as camadas gerenciais da organização.
Estratégicos (Desejos)
• Possibilitar a criação de novas formas de gerar receita a partir do
cadastro de clientes
• Desenvolvimento de novos produtos
• Diferencial competitivo a partir da antecipação da necessidade do
cliente
Táticos (Expectativas)
• Melhoria da qualidade de produtos e serviços
• Maior visibilidade do fluxo de trabalho
• Valor agregado sobre o serviço
• Análises, Data Mining, segmentação, dusterização, etc.
Operacionais (Requisitos)
• Redução de perdas
• Garantia de faturamento
• Confiabilidade dos dados das operações diárias.
A TDQM adota a perspectiva da informação como um produto que,
portanto, possui um ciclo produtivo definido. Neste ciclo, são identificados os
seguintes papéis: ciclo de vida e um processo produtivo
•

Coletores: Criam ou coletam dados e informações. Por exemplo: Pontos
de entrada de dados, frente de loja, call center, canais de vendas, etc;

•

Custodiantes

Mantenedores:

Projetam,

desenvolvem

e

mantém

sistemas e infra-estrutura de informações. Por exemplo: sistemas, TI,
data warehouse, etc;
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•

Custodiantes

Administradores

da

Qualidade

de

Informações:

Responsáveis pela gestão da qualidade de informações ao longo de
todo ciclo de vida (Fornecimento -> Manutenção -> Consumo);
•

Consumidores: Utilizam a informação no seu trabalho. Por exemplo:
atendimento, vendas, marketing, inteligência do negócio, planejamento,
etc;

A idéia central da TDQM é que, para se definir um plano de melhoria, é
necessário analisar os problemas existentes e respectivas causas. Esta análise
só é possível quando se consegue medir tais problemas numa perspectiva de
requisitos definidos. Desta forma, a TDQM pode ser resumida em quatro
processos básicos, conforme a

.
A TDQM sugere as categorias e dimensões de WANG (1998) para a
definição dos requisitos de QD e respectivas métricas, conforme Tabela 8.

Figura 2 - TDQM – Total Data Quality Management
Fonte: Elaborada pela Autora
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Tabela 8 – Dimensões Contempladas na TQDM

Fonte: Elaborada pela Autora

A TDQM é uma metodologia estruturada em etapas, que por sua vez
possuem objetivos que são alcançados através da execução de fases e
respectivas atividades. A seguir é apresentada tal estrutura.

Etapa: Definir
Objetivos da Etapa:
•

Alinhar os objetivos de qualidade de dados aos objetivos estratégicos
da companhia

•

Identificar a qualidade “percebida” e “desejada” pelos consumidores da
informação

•

Avaliar a satisfação dos usuários em relação qualidade de dados

Fases:
A etapa Definir é composta por três fases, conforme Figura 3:

Figura 3 - TDQM – Definir
Fonte: Elaborada pela Autora

1. Objetivos
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•

Definir objetivos de qualidade de dados que se alinhem com as
estratégias da empresa;

2. Ciclo de vida da informação
•

Elaboração de fluxograma multifuncional ou mapa de informação;

•

Definição dos papéis relacionados com a qualidade da
informação:
• Coletores
• Custodiantes
• Consumidores;

•

Definição das áreas envolvidas, dando ênfase aos custodiantes
mantenedores e consumidores de informações:
• GIS
• Billing
• CRM
• DW
• Provisioning
• SAC

3. Pesquisa com todos os usuários
•

Identificação das dimensões da qualidade das fontes de dados;

•

Instrumentos para a percepção e importância de qualidade;

•

Pesquisa com usuários;

•

Análise que pode envolver:
• Avaliação geral das fontes de dados;
• Dimensões mais importantes em cada fonte de dados;
• Análise da percepção dos usuários;
• Análise das expectativas dos usuários;

•

Identificação de quais são as dimensões de maior impacto na
qualidade percebida para cada fonte de dados;

•

Criação de métricas para mensurar a qualidade da informação.

Etapa: Medir
Objetivos da Etapa:
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•

Definir métricas objetivas sobre a qualidade de dados

•

Aplicar estas métricas às diferentes fontes de dados e pontos do
ciclo de vida das informações.

Fases:
A etapa Medir é composta por três fases, conforme Figura 4:.

Figura 4 - TDQM – Medir
Fonte: Elaborado pela autora

1. Definição das métricas objetivas
•

Definir métricas que indiquem o grau de presença das dimensões
de qualidade nos dados. Devem ser objetivas para que seja
possível traduzi-las em fórmulas;

2. Elaboração de fórmulas
•

Fórmulas que implementem as métricas definidas;

3. Mensuração nas fontes e fases do ciclo de vida:
•

Avaliação das fontes;

•

Qualificação de amostras;

•

Avaliação do dado qualificado.

Etapa: Analisar
Objetivos da Etapa:
•

Identificar causas dos problemas de qualidade

•

Suportar o planejamento da melhoria da qualidade que pode
envolver
• Realizar o processo de limpeza dos dados
• Redesenhar processos

Fases:
A etapa Analisar é composta por quatro fases, conforme Figura 5.
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Figura 5 - TDQM – Analisar
Fonte: Elaborada pela Autora

1. Causas relacionadas aos fornecedores da informação
•

Múltiplas fontes de informação com valores diferentes;

•

Informação subjetiva conduzindo a erros de interpretação,
ambigüidades;

•

Erros sistêmicos produzindo perda / erro de informação;

•

Grandes

volumes

de

informação

que

não

podem

ser

recuperadas no tempo adequado.
2. Causas relacionadas aos mantenedores da informação
•

Diferentes

sistemas

distribuídos

conduzindo

a

definições,

formatos e valores inconsistentes;
•

Dificuldade de indexar informação;

•

Análises através dos dados armazenados não são prontamente
disponibilizadas.

3. Causas relacionadas aos consumidores da informação
•

A evolução do ambiente de negócio da empresa acarreta
alteração nos conceitos de informação e no contexto de
utilização;

•

Falta de recursos computacionais limitando o acesso à
informação e a realização de análises complexas.

4. Plano de qualificação
•

Mapeamento de causas e problemas de qualidade;
• Indicativo para melhoria de processos

•

Definição do gestor de informações;

•

Tratamento corretivo de dados;
• Qualificação corretiva do gestor;
• Qualificação periódica do gestor;
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• Disponibilização para os demais sistemas onde haja
integração.
•

Tratamento preventivo nas entradas de dados
• Definição de regras de validação online / critérios de
qualidade;
• Disponibilização de serviço preventivo, como por exemplo
tecnologia de EAI (Entreprise Architecture Integration),
que propicia ambiente integrado de informações.

Etapa: Melhorar
Objetivos da Etapa:
•

Priorizar as áreas chaves para o plano de melhoria

•

Planejar o processo de melhoria

Fases:
Esta etapa não é representada por uma seqüência de atividades, mas sim
por aspectos relevantes que determinam a elaboração do plano de melhoria.
1. Alinhamento entre o fluxo de informação e o fluxo de trabalho
com o correspondente sistema de informação
2. Realinhamento constante das características chave do produto
de informação com as necessidades de negócio
3. Alocação de recursos
4. Determinar quais bases de dados devem ser escolhidas para
efetivar a melhoria dos dados
3.2.1.3 Análise
De uma maneira geral, pode-se observar:
•

Metodologia orientada a dados;

•

É uma metodologia voltada fortemente para a avaliação do conteúdo da
qualidade dos dados, não especificando, de forma clara, questões
organizacionais

que

influenciam

diretamente

a

QD;

Porém

o

mapeamento do ciclo de vida da informação permite que se atualize
todos os envolvidos com aquele produto de informação.
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•

Como não se baseia em um modelo de maturidade de gerenciamento, a
metodologia não define uma rota que deixe claro os níveis de gerência
a serem alcançados;

•

Não aborda, de forma clara e direta, aspectos relativos a arquitetura de
dados, tais como modelos de dados e metadados, tão importantes na
qualidade de dados;

•

Não contextualiza se a qualidade é no nível de sistemas independentes
ou se engloba a integração dos dados em uma abordagem corporativa.

3.2.2 TQdM – Total Quality data Management
3.2.2.1 Visão geral
Larry English – ENGLISH (1999) - elaborou um modelo de maturidade e
uma metodologia para a implementação do modelo nas organizações.
O modelo de maturidade de English (1999) foca 6 aspectos relevantes da
qualidade de dados sob os quais é analisada a maturidade da organização em
relação à QD. São eles:
1. Gerenciamento do conhecimento e da atitude: Grau de entendimento
corporativo em relação a importância da informação e do seu uso nas
atividades diárias;
2. Situação da qualidade da informação da organização: Identifica se as
questões relativas à qualidade de dados são tratadas em âmbito
departamental,

de

maneira

isolada,

ou

no

âmbito

corporativo

envolvendo a organização como um todo;
3. Tratamento dos problemas da qualidade de informação: Identifica se há
um processo que controla preventivamente a qualidade de dados, ou se
este é um processo ainda reativo;
4. Custo da qualidade da informação como percentual de receita: Identifica
se há processo para medir, analisar e reportar os custos relativos à QD
em comparação com as receitas corporativas.
5. Ações para a melhoria da qualidade da informação: Identifica se há
processo para garantir a melhoria contínua dos níveis de qualidade;
6. Conclusão da postura da companhia sobre a qualidade da informação:
Conclusão sobre a consciência e atitude corporativa em relação à QD.
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O modelo de English (1999) propõe 5 níveis de maturidade a saber:
1. Estágio de Incerteza (Inicial)
2. Estágio de Reconhecimento (Despertar)
3. Estágio de Esclarecimento (Definido)
4. Estágio de Sabedoria (Gerenciável)
5. Estágio de Segurança (Otimizado)
A proposta do modelo é apresentada, resumidamente na Tabela 9.
Tabela 9 - Modelo de Maturidade – Proposta Larry English
Foco Análise

Incerteza
Inicial
Não há
compreensão

Reconhecimento
Repetido
Reconhece o valor
da QD, mas não
investe nele

Esclarecimento
Definido
Programas de
melhoria contínua
de qualidade

QD na
organização

Esforços isolados
para se corrigir
erros quando há
exposição

Função principal da
QD é identificar e
corrigir erros

QD estabelecida
com avaliações
contínuas

Tratamento de
problemas

Problemas
tratados quando
ocorrem

Grupos para
solucionar os
principais
problemas

Ações corretivas
são organizadas e
comunicadas aos
envolvidos

Análise de
Custo QD X
Receita
Ações para
melhoria

Não é reportado

Reportado 25 % em
relação ao total

Nenhuma ação
organizada

O óbvio é realizado
e há um pequeno
esforço para
motivação

Reportado 85%
em relação ao
total
Implementação do
programa de
qualidade definido

Conhecimento e
atitude

Sabedoria
Gerenciável
Reconhece a
necessidade de
se investir
continuamente
na QD
A função de QD
ganha
importância no
organograma da
empresa. Ações
de QD
preventivas e
planejadas
Problemas
detectados
antes de sua
exposição;
Sugestões de
melhoria
Reportado 90%
em relação ao
total
Continuidade do
programa com
ênfase no
planejamento de
melhorias

Segurança
Otimizado
Gerenciamento de
informações
estabelecido com
processo
organizacional
À área de QD
passa a ser uma
área de negócio
na organização

Neste nível os
problemas são
exceções, pois há
forte atuação na
prevenção
100% reportado

A Melhoria da
qualidade da
informação é uma
atividade contínua

Fonte: Elaborada pela Autora

A metodologia, denominada Total Quality data Management (TQdM), que
atualmente é conhecida por TIQM – Total Information Quality Management,
considera que um projeto de qualidade de dados está além de um processo de
melhoria dos dados ou limpeza dos mesmos. É um processo que envolve toda a
organização, por isto todos devem ter responsabilidades no processo de melhoria
contínua.
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Vale ressaltar que na abordagem de English dado e informação são
sinônimos.
A TQdM pode ser representada por um plano de ação, denominado
processo 6, e 5 processos gerais ilustrados através da Figura 6:

Figura 6 - Processos da Metodologia TQdM
Fonte: Elaborada pela Autora

O processo 1 - avaliar o significado dos dados e a qualidade das
estruturas de dados - remete à necessidade de se conhecer a definição dos
dados para medir a qualidade da informação de um banco de dados. O primeiro
passo é definir as características essenciais da definição dos dados e da estrutura
dos dados, sendo que, a estrutura dos dados são representadas através dos
modelos e projetos de banco de dados. Essas características essenciais
representam os requisitos mínimos que devem ser observados, tais como nomes
dos dados, definições, conjuntos de valores válidos, regras de negócios
pertinentes, dentre outros.
A próxima atividade consiste em identificar um grupo de informações para
o qual a baixa qualidade resulte em altos custos ou conseqüências inaceitáveis
para o negócio. Em seguida, devem-se identificar as categorias dos envolvidos
com este grupo de informação, como os geradores da informação (pessoas que
criam e mantêm a informação), especialistas que utilizam a informação; clientes e
envolvidos externos que requisitam as informações.
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Tendo concluído as atividades anteriores, executa-se a avaliação técnica
das definições dos dados para verificar se estão em conformidade com os
padrões exigidos, tomando-se como premissa que tais padrões já existam. Em
seguida, deve ser efetuada a avaliação da qualidade da arquitetura da informação
representada pelo projeto e implementação do banco de dados. Avalia-se a
arquitetura em relação à utilização das melhores práticas.
Paralelamente, mede-se a satisfação do cliente com a definição da
informação com base na opinião dos especialistas que utilizam os dados e os
produtores da informação que criam e mantêm os dados
As atividades deste processo podem ser visualizados através da Figura 7.

Figura 7 – TQdM – Processo 1
Fonte: Elaborada pela Autora

O processo 2 – avaliar a qualidade da informação – analisa a referida
qualidade tratando a informação como um produto manufaturado. Há avaliações
técnicas por meio de amostras que visam verificar se os produtos gerados estão
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em conformidade com as especificações. As atividades deste processo podem
ser visualizados através da Figura 8.

Figura 8 – TQdM – Processo 2
Fonte: Elaborada pela Autora

Para a realização do processo 3 – medir os custos resultantes – é
necessário identificar as diretivas de negócio, ou seja, quais os objetivos
estratégicos da empresa, que pode ser aumentar os lucros, aumentar a satisfação
do cliente ou reduzir custos. Relacionadas às diretivas, definem-se as medidas de
desempenho de negócio. Tais medidas são conseguidas através da manipulação
das informações existentes nos sistemas de informação da organização.
Após estabelecer as diretivas, medidas e informações envolvidas, analisase os custos relacionados à produção, manutenção e disponibilização de tais
informações. Os custos podem ser de várias naturezas, tais como custos com a
infra-estrutura

para

capturar

e

manter

a

informação,

custos

com

o

desenvolvimento de aplicações para receber e utilizar as informações como valor
agregado, dentre outros.
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A seguir, determinam-se os custos da empresa resultantes da ausência e
imprecisão dos dados, ou seja, os custos relativos à falta de qualidade de dados,
especialmente para as operações relacionadas ao cliente.
Paralelamente, é necessário identificar os segmentos do cliente e calcular
o valor do seu ciclo de vida. O valor da qualidade da informação é estabelecido
pela medição das perdas ou ausências de oportunidade para captar e ou manter
o cliente, resultantes da não existência de qualidade nos produtos da informação.
As atividades deste processo podem ser visualizados através da Figura 9.

Figura 9 – TQdM – Processo 3
Fonte: Fonte: Elaborada pela Autora

O processo 4 – realizar a reengenharia e limpeza dos dados – representa
o processo para melhorar o produto da informação atuando nos sintomas da falta
de qualidade. Por meio deste processo, os dados defeituosos são transformados
em dados com um nível aceitável de qualidade. As atividades deste processo
podem ser visualizados através da Figura 10.
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Figura 10 – TQdM – Processo 4
Fonte: Elaborada pela Autora

O processo 5 – melhorar a qualidade dos dados - verifica os problemas
encontrados durante a fase de avaliação da qualidade, analisa as causas, planeja
e implementa os processos de melhorias com o intuito de prevenir defeitos e atuar
diretamente nas causas dos problemas. As melhorias podem incluir alterações
nos processos de negócios, alterações nos sistemas de informação, ou
implementação de processo de melhoria dos dados propriamente ditos As
atividades deste processo podem ser visualizados através da Figura 11.
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Figura 11 – TQdM – Processo 5
Fonte: Elaborada pela Autora

O processo 6 – estabelecer o ambiente de qualidade da informação (Plano
de Ação) – representa o direcionamento e os requisitos culturais necessários para
sustentar um ambiente de melhoria contínua de qualidade de informação. Por
esta razão, este processo alicerça a realização dos demais processos
estabelecidos na metodologia, definindo o plano de ação para a implementação
da qualidade de dados.
Este processo possui 20 passos que vão desde a identificação do nível de
maturidade da organização em Qualidade de Dados, até o planejamento da
melhoria contínua dos processos de qualidade, passando por todo o
planejamento e identificação da cadeia de valor da informação. São eles:
1. Identificar o nível de maturidade da organização em QD;
2. Planejar os objetivos para o gerenciamento da informação e para
melhoria da qualidade da informação visando descrever o possível
estado futuro da empresa e que problemas serão resolvidos;
3. Identificar e nomear um líder da qualidade da informação para tomar
alguma atitude e iniciar o processo;
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4. Conduzir uma pesquisa de satisfação dos clientes com as
informações para encontrar as frustrações e barreiras resultantes da
informação sem qualidade;
5. Identificar outras transformações, iniciativas de melhorias ou
recursos externos de aprendizado. Necessidade de ser capaz de
unir

essas

iniciativas

com

os

processos

e

aumentar

sua

probabilidade de sucesso;
6. Selecionar uma área pequena, gerenciável e com alto retorno para
conduzir um projeto piloto;
7. Definir um problema do negócio a ser resolvido e as métricas para o
sucesso do projeto de melhoria da qualidade da informação;
8. Definir a cadeia de valores da informação e desenvolver um
inventário pequeno e seleto de informações críticas;
9. Desenvolver critérios para avaliação da qualidade das informações
críticas;
10. Calcular o valor agregado para o cliente, se possível, para estimar a
ausência e perda de oportunidades resultantes das informações sem
qualidade;
11. Analisar informações relacionadas com as queixas e os problemas
dos clientes;
12. Quantificar os custos resultantes dos problemas de qualidade dentro
do conjunto de informações críticas do projeto piloto;
13. Identificar e desenvolver afinidade e comunicação pessoal com os
responsáveis e proporcionar orientação consciente;
14. Definir informações de controle e regras de qualidade;
15. Definir princípios, processos e objetivos da qualidade da informação;
16. Analisar as barreiras sistemáticas para qualidade da informação e
recomendar mudanças;
17. Conduzir uma avaliação da maturidade do gerenciamento da
qualidade da informação com a alta gerência e providenciar
educação formal;
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18. Conduzir um projeto de melhoria da qualidade da informação e
quantificar os benefícios alcançados comparando com o estado
original;
19. Estabelecer um mecanismo regular de comunicação e educação
com a alta administração para sustentar seu envolvimento e
compromisso;
20. Continuar melhorando os processos de melhoria da qualidade da
informação.
3.2.2.2 Análise
De uma maneira geral, pode-se dizer que a TQdM
•

É uma metodologia orientada a dados.

•

Aborda o tratamento da qualidade do conteúdo do dado baseado nas
especificações contidas nos metadados;

•

Utiliza bases subjetivas para o cálculo do valor da importância dos
dados;

•

Não especifica claramente os papéis e responsabilidades que cada
profissional terá na execução das etapas;

•

Como a TDQM, não contextualiza se a qualidade é sistêmica ou
corporativa

3.3 Conclusão

As abordagens apresentadas se diferem em alguns aspectos. A TQDM
prima pela avaliação da qualidade de dados e por deixar os seus objetivos
alinhados aos objetivos estratégicos da organização.
A TQdM tem na construção de uma ambiente maduro de gerenciamento de
informação o principal pilar do gerenciamento da qualidade de dados. Para a
construção deste ambiente, esta abordagem segue um modelo de maturidade
sugerido por ENGLISH(1999).
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4 4 CRM, UM CASO REAL
Neste capítulo é apresentado o CRM de uma operadora de telefonia móvel.
São apresentados a contexto geral do CRM e dos problemas de QD identificados,
o estudo preliminar realizado para a identificação da arquitetura envolvida, os
problemas de qualidade de dados existentes e suas possíveis causas. Este
estudo apresenta uma visão inicial da real situação da qualidade de dados da
empresa. Além destes dois temas, são apresentados os fundamentos da
avaliação da aplicabilidade das abordagens neste cenário.
4.1 Contexto do CRM

4.1.1 A empresa
A empresa objeto deste estudo é uma uma empresa de telefonia móvel
estando presente em mais de 2.300 cidades com mais de 30 milhões de clientes.
A operadora mantém acordo de roaming para serviços de voz em mais de 150
países e com mais de 100 para tráfego de dados, nos cinco continentes. A
operação completa movimenta mais de 90% do tráfego mundial de ligações e
possui mais de 131 milhões de clientes e atuação direta em 16 países.

4.1.2 A Necessidade
Atualmente, o principal motivo de retenção dos clientes de telefonia móvel
no Brasil é o número do celular. Para muitos dos assinantes, este número é
referência profissional e pessoal, cuja mudança acarretaria alguns transtornos
que a maioria deles prefere evitar.
Devido ao projeto de portabilidade definido pela legislação brasileira, que
garante ao cliente a posse do número do celular, a operadora estudada tem a
necessidade de estreitar a relação com o seu cliente, criando outros cenários que
promovam a sua retenção. Neste contexto, serviços de melhor qualidade e que se
adéqüem mais às necessidades de cada cliente deverão ser ofertados, além, é
claro, da redução dos custos operacionais a fim de promover a redução das
tarifas repassadas aos clientes.
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Para que esta empresa se reestruture de modo a alcançar seus objetivos, é
necessário ter o conhecimento do perfil de seus clientes, as principais transações
realizadas, as preferências de horário, o perfil das contas telefônicas a fim de
vislumbrar a criação de pacotes promocionais e planos que se adéqüem às
necessidades específicas de cada grupo de clientes. A operadora necessita criar
vantagens que evitem a perda de clientes e os mantenham satisfeitos com os
serviços ofertados.
O primeiro passo para que esta necessidade seja atendida, é a
identificação, a individualização do cliente, para permitir a assertividade nas
estratégias de contato direto e indireto com ele.
Esta necessidade foi o principal motivador para a realização do projeto de
desenvolvimento do CRM desta operadora.
.O primeiro obstáculo encontrado para a realização desta iniciativa foi a
qualidade dos dados cadastrais das bases de dados de cliente, especialmente
dos dados relativos a contato, como endereço e e-mail.
Os clientes desta operadora são categorizados em clientes pré-pagos e
clientes pós-pagos. Para a primeira categoria existem 27 milhões de clientes
cadastrados. Para a base de clientes pós pagos, registram-se 6 milhões de
assinantes.
Um fator complicador reside no fato de não se exigir muitos dados para o
cadastramento de um cliente pré-pago, o que significa dizer que mais de 80% do
total de clientes desta operadora não podem ser identificados e qualificados de
forma adequada.
A estratégia adotada pela empresa para esta situação foi dividir o projeto
em fases e abordar, na fase inicial, somente a base de dados de clientes póspagos pessoa física, pois o nível de exigência de dados em tempo de
cadastramento é maior, possibilitando a devida identificação e qualificação.
4.1.3 Problemas de Qualidade de Dados Reportados
Para satisfazer a necessidade descrita no tópico anterior, a empresa
definiu duas estratégias:
•

Utilizar e-mail marketing como canal efetivo de divulgação de novos
planos e promoções da empresa;
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•

Fazer um estudo do perfil de comportamento dos clientes, com o
intuito de desenvolver novos planos mais econômicos e atrativos
para o cliente.

Extraindo-se os dados a partir de suas bases de dados analíticas DW (data
warehouse), DM (data marts) e do próprio CRM, a empresa produziu relatórios,
análises e material de campanha a ser enviada para os clientes, primeiramente
por meio de email e posteriormente por correspondência física.
A empresa deparou-se com o primeiro problema de qualidade de dados
que impossibilitou a estratégia de se utilizar e-mail marketing. Os clientes não
possuíam email cadastrado.
Com este obstáculo, a empresa optou utilizar a correspondência física para
estabelecer o contato com seus clientes e oferecer melhores planos, promoções,
bônus, dentre outros.
Neste ponto, outro problema de qualidade de dados foi identificado pelas
áreas de atendimento e marketing: As malas diretas são geradas a partir das
bases gerenciais DW e DM. Alguns clientes possuíam vários endereços sem a
possibilidade de se identificar qual o mais atual. Se a mala direta fosse montada a
partir dos dados disponibilizados, várias correspondências seriam enviadas para
endereços desatualizados, gerando custos e não produzindo os resultados
esperados. A saída aqui foi utilizar o endereço cadastrado no sistema de
cobrança. Mas mesmo este, possui problemas com atualização de endereços.
Além disto, foram identificados clientes duplicados, cujos nomes estavam
grafados de forma distinta e também erros de grafia nos nomes e endereços de
clientes.
Com a falta de confiabilidade nos dados disponíveis, as áreas usuárias
solicitaram auxílio à área de tecnologia da informação (TI) da empresa. Essas
áreas precisavam averiguar a real qualidade dos dados disponíveis e definir uma
estratégia para corrigir os problemas identificados.
A área de TI da empresa, sem utilizar qualquer abordagem formal de
auditoria de dados, construiu alguns scripts para verificar os problemas
identificados pelas áreas usuárias e a partir daí encaminhar estratégias de
correção. Foi uma ação pontual e reativa, cobrindo apenas as questões
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levantadas pelos usuários e não se preocupando em encontrar as causas de tais
problemas.
LEE et al (2006) afirma que, nas iniciativas de qualidade de dados é
importante obter uma avaliação inicial da qualidade de dados para ter-se um
ponto de partida sob o qual se definirá prioridades, identificará áreas críticas,
dentre outros. A avaliação da qualidade de dados permite a criação de uma linha
de base sobre a qual se mede a evolução da qualidade ao longo do tempo e a
eficácia das ações de melhoria.
Sendo assim, para a realização desta dissertação, é necessário entender a
real situação da qualidade de dados do CRM estudado, para que se tenha um
ponto de partida a partir do qual as abordagens de QD sejam aplicadas e
comparadas.

Por este motivo é necessário um estudo preliminar com objetivo de:

1. Identificar os envolvidos com a produção dos dados cadastrais de
pessoa e o papel de cada um deles neste contexto;
2. Mapear a arquitetura existente, dando ênfase aos sistemas de
informação computadorizados;
3. Identificar os problemas de qualidade de dados focando-se nos dados
propriamente ditos;
4. Identificar possíveis causas dos problemas analisando a integridade de
dados projetada nas estruturas de dados físicas e implementadas nos
banco de dados

A seguir, é apresentado o método de pesquisa utilizado para a realização
deste estudo preliminar, bem como o seu resultado que mostra a situação atual
da qualidade de dados do CRM estudado.

4.2 Estudo Preliminar

Segundo LEE et al (2006), as técnicas mais difundidas para se avaliar a
qualidade de dados são:
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•

Uso de pesquisa de qualidade de dados para avaliar a qualidade de
dados percebida pelo usuário;

•

Uso de métricas para avaliar a qualidade de dados propriamente
dita;

•

Embutir atividades de análise da integridade de dados no
gerenciamento de dados

O estudo preliminar baseou-se nestas três técnicas e foi divido em duas
partes:
•

Execução: apresenta os métodos utilizados para a execução deste
estudo abordando:
o Pesquisa de Qualidade de Dados com o objetivo de Identificar
os envolvidos na coleta, armazenamento, manipulação e
desativação dos dados de cliente, bem como nos principais
problemas de qualidade de dados e o impacto de tais
problemas nas tarefas do dia-a-dia
o Mapeamento da arquitetura, com ênfase nos sistemas de
informação computacionais envolvidos;
o Avaliação do conteúdo dos dados focando-se os problemas
de QD encontrados;
o Avaliação das restrições de integridade de dados dando
ênfase às estruturas de dados físicas e à implementação no
banco de dados. A partir desta avaliação, pode-se identificar
possíveis causas para os problemas encontrados;

•

Resultados – Compilação e análise dos resultados.

4.2.1 Execução
4.2.1.1 Pesquisa de Qualidade de Dados
Segundo LEE et al (2006), a pesquisa de qualidade de dados deve ser
realizada com todos os envolvidos no processo de produção da informação.
Para a correta identificação de tais envolvidos é necessário tratar a
informação como um produto, conforme apresentado por WANG (1998). Como
qualquer produto, a informação possui um ciclo de vida que é definido, segundo
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LEE et al (2006), como sendo os estágios pelos quais a informação passa desde
a sua criação até a sua obsolescência. Pode ser dividido em quatro estágios:
criação, armazenamento, manipulação (o que inclui alteração e utilização),
descarte. Para este ciclo de vida, os envolvidos podem exercer três papéis a
saber: Coletores, Custodiantes e Consumidores
A seleção dos entrevistados para esta pesquisa levou em consideração a
proposta de LEE et al (2006) e a Tabela 10 que apresenta as áreas e seus
respectivos papéis no ciclo de vida dos dados de identificação e contato de
cliente.
Tabela 10 - Estudo Preliminar – Papéis X Entrevistados
Papel
Coletores
Custodiantes
(Mantenedores)
Custodiantes
(Administradores)

Áreas
Vendas (Atendentes)
Atendimento (Atendentes)
Atendimento (Atendentes)
Cobrança (Atendentes)
Analista de Sistemas (Cadastro)
Analistas de Sistemas Analíticos (DW, DM e CRM)
Administrador de Banco de Dados
Cobrança (Sistema de Cobrança, Atendentes)

Consumidores

Atendimento (Gerentes e Atendentes)
Marketing (Gerentes e Analistas)

Fonte: Elaborada pela Autora

Os entrevistados foram divididos em três grupos:
•

Usuário de negócio que correspondem aos coletores, custodiantes
mantenedores, consumidores;

•

Analistas de Sistemas que correspondem aos mantenedores
administradores;

•

Administradores de Dados e Banco de Dados (AD/DBAs) que
correspondem aos mantenedores com foco mais voltados para os
dados.

A Tabela 11 mostra como os entrevistados foram encaixados em cada
grupo de usuário
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A pesquisa foi realizada basicamente por meio de entrevistas direcionadas
aos responsáveis pelos sistemas envolvidos na arquitetura existente e pelos
usuários chave das áreas que identificaram os problemas de qualidade de dados.
Para cada grupo de entrevistado, foi utilizado um roteiro para direcionar o
levantamento das informações relevantes ao contexto estudado.
Tabela 11 - Estudo Preliminar - Entrevistados
Grupo

Entrevistado

Quantidade

Usuário de Negócio

Diretoria de Atendimento Clientes

1

Usuário de Negócio

Gerente de Atendimento e Atendente

2

Usuário de Negósio

Gerente de Vendas

1

Usuário de Negócio

Atendente de Cobrança

1

Sistemas

Analista de Sistemas (Cadastro)

3

Sistemas

Analistas de Sistemas Analíticos (DW, DM e CRM)

2

AD/DBA

Administrador de Banco de Dados

1
Total

11

Fonte: Elaborada pela Autora

As entrevistas foram realizadas em três etapas, uma para cada grupo de
entrevistado.

O

foco

de

cada

entrevista

é

mostrado

na
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Tabela 12.
.Após a realização da pesquisa da qualidade de dados percebida pelos
usuários, é necessário executar a avaliação da QD propriamente dita. Esta
avaliação se preocupa em mapear a arquitetura existente, os problemas de QD
encontrados e análise da integridade dos dados com foco na análise das
estruturas de dados e das implementações realizadas nos bancos de dados.
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Tabela 12 - Estudo Preliminar – Foco das Entrevistas
Grupo
Usuários

Foco
•

de
Negócio

Identificação dos objetivos e responsabilidades da área em questão para verificar qual é o grau
de influência que os dados de cliente têm para o cumprimento de tais objetivos;

•

Identificação das suas áreas fornecedoras e de seus clientes, para verificação da integração
entre as áreas e se há a utilização dos dados de clientes nesta integração. Este levantamento
dará subsídios para identificar os papéis existentes no ciclo de vida do dado: coletores,
custodiantes e consumidores. Por meio deste levantamento, consegue-se deixar claro como o
trabalho de uma área afeta a outra no que se refere a produção e utilização dos dados de
cliente.

•

Identificação das atividades relacionadas ao cadastro de clientes (inserção, alteração,
exclusão/desativação), para explicitar quais áreas são responsáveis por manter os dados; Este
foco destina-se, também a verificar se há alguma atividade relacionada à qualidade de dados;

•

Identificação dos sistemas utilizados, para subsidiar o mapeamento da arquitetura existente;

•

Identificação dos principais problemas percebidos pelos usuários em relação à arquitetura
existente, desde dificuldades com o sistema em relação ao cadastro de clientes até problemas
de QD propriamente disto.

Sistemas

•

Identificação das principais funcionalidades do sistema, para verificar quais estão relacionadas
ao cadastro de cliente e o ciclo de vida desses dados, ainda que seja apenas de transferência.

•

Identificação das áreas que utilizam o sistema, para verificar quais delas se relacionam com o
ciclo de vida dos dados de cliente. Neste ponto confirma-se quais as áreas deverão ser
abordadas quando da aplicação das abordagens;

•

Identificação das estruturas de dados do sistema que suportam os conceitos dos dados de
identificação e contato de cliente, para subsidiar a análise da integridade dos dados. Fator que
influencia a qualidade de dados;

•

Identificação de metadados existentes em relação aos modelos de dados. Como os metadados
são influenciadores diretos da qualidade de dados em duas abordagens (TQdM), faz-se
necessário uma avaliação da situação atual;

•

Identificação com a integração com outros sistemas para mapear os pontos nos quais podem
haver inconsistências e conseqüentes problemas de QD

AD/DBAs

•

Identificação das ações tomadas em relação auditoria de qualidade de dados, para verificar o
nível de profundidade da análise realizada;

•

Identificação de tabelas auditadas para verificar se todas as tabelas que deveriam ter sido
vistoriadas, assim o foram. Desta forma pode-se verificar a abrangência da auditoria realizada.

•

Identificação dos scripts utilizados com respectivos objetivos (regras, se possível). Assim
consegue-se identificar a efetividade do script no cumprimento do seu objetivo;

•

Identificação dos principais problemas de qualidade de dados presentes nos dados de cliente e
percentuais (caso tenha sido identificado).

Fonte: Elaborada pela Autora
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4.2.1.2 Mapeamento da Arquitetura
O mapeamento da arquitetura existente foi construído com base nas
entrevistas realizadas, especialmente com os analistas de sistemas e DBA. A
partir delas foram identificados:
• Sistemas e tecnologias de infra-estrutura de apoio;
• Pontos de integração entre os sistemas;
• Bases de dados envolvidas.
O resultado deste mapeamento consiste em uma documentação composta
por um diagrama contendo os componentes desta arquitetura e uma breve
descrição de cada um deles. Isto permitiu delimitar os trabalhos a serem
realizados quando da aplicação das abordagens de gerenciamento da qualidade
de dados. Esta documentação foi apresentada para os entrevistados de modo a
validar o levantamento realizado.
4.2.1.3 Avaliação da Qualidade de Dados
O processo de avaliar o conteúdo dos dados em um banco de dados para
verificar a sua qualidade denomina-se auditoria de dados (data profiling).
Segundo AMARAL (2003), a auditoria de dados pode prover uma visão geral de
como está a situação de determinados atributos dentro do banco de dados, tais
como valores de domínio, presença do valor, entre outros fatores. Esta é um tipo
de avaliação objetiva dos dados, PINHO (2001).
De acordo com AMARAL (2003), este tipo de auditoria é normalmente
realizado por ferramentas automatizadas, nas quais se utilizam métricas objetivas
para medir a qualidade dos dados no banco de dados.
O processo utilizado pela empresa para a identificação dos problemas
existentes consistiu na varredura dos dados por meio de consultas estruturadas
pela equipe de tecnologia de informação (DBA) cujos critérios cobriram apenas os
problemas apontados pelos usuários em questão e não rastreou as respectivas
causas.
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Não se constituiu em uma auditoria dos dados propriamente dita, mas sim
em uma investigação para evidenciar os problemas de qualidade de dados já
identificados.
Esta varredura foi reativa, pois só ocorreu após a primeira tentativa de
utilização dos dados por parte da área usuária, mais precisamente Marketing.
A empresa utilizou 6 scripts para esta auditoria. O algoritmo desses scripts
era similar para todas as bases envolvidas, alterando-se, basicamente, a
nomenclatura das tabelas e colunas envolvidas.
A lista de scripts utilizada encontra-se na Tabela 13.
Tabela 13 – Lista de Scripts de Auditoria de dados
Script

Objetivo

01

•

Verificar a existência do dado

02

•

Verificar a existência de duplicidades (por composição de
chaves)

03

•

Verificar dados inválidos (CPFs e CEPs Inválidos devido a vícios
de digitação)

04

•

Verificar dados mais atuais (endereços)

05

•

Identificar dados não padronizados (Identificação de abreviação
do segundo nome quando possuir nome segundo nome e
sobrenome)

06

•

Identificar dados não padronizados (Identificação de títulos de
logradouro)

Fonte: Elaborada pela Autora

Para o estudo preliminar, o objetivo da avaliação é completar o processo
realizado pela área de TI, da seguinte forma:
1. Confirmação dos problemas de QD identificados pelos usuários;
2. Análise geral dos resultados gerados pelos scripts utilizados;
4.2.1.4 Avaliação das Restrições de Integridade de Dados
LEE et al (2006) recomenda utilizar as restrições de integridade de banco de
dados proposta por CODD (1970), que consiste em quatro restrições a saber:
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•

Integridade de entidade: Não permite valores nulos para campos chave
primária;

•

Integridade referencial: o valor de uma chave estrangeira deve possuir
valor corresponde na chave primária da tabela relacionada;

•

Integridade de coluna: valores nulos, valores não únicos, valores não
válidos em relação a uma base de referência, valores inválidos.

A avaliação destas restrições é realizada em duas frentes:
•

Avaliação técnica do modelo de dados físico para verificar a forma que
as restrições de integridade foram projetadas e se o foram;

•

Avaliação das informações constantes no catálogo dos sistemas
gerenciador de banco de dados (SGBD) para verificar quais restrições
foram implementadas e se o foram

Para tais avaliações é necessária a realização de engenharia reversa do
banco de dados. Para isto, foi utilizado o software Erwin versão 7.0. Por meio
deste software o modelo de dados físico é construído a partir das informações
contidas no catálogo do SGBD, tais como, tabelas, colunas, tipos de dados,
chaves (primária e estrangeira), stored procedures, triggers, índices, nulidades,
entre outros aspectos físicos.

A
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Tabela 14 associa os critérios de avaliação às restrições de integridade de dados,
mostrando como cada restrição será avaliada por meio da definição dos critérios
de avaliação.
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Tabela 14 – Restrições de Integridade de Dados
Restrição

Critério Modelo de Dados

Critério de Implementação
no SGBD

Integridade de

Deve existir chave primária definida

entidade

Existência de chave primária
declarativa
Existência de índice único
para

os

campos

chave

primária
Os campos da chave primária devem ser

Os campos chave primária

obrigatórios

devem ser definidos como
NOT NULL

Integridade

Relacionamentos estabelecidos com

Chaves

Referencial

cardinalidade 1:N com regra de

declarativas OU

integridade referencial definidas, no

Triggers

mínimo, para as ações:

referencial

•

estrangeiras

de

integridade

Inserção/Alteração de registro
filho

•
Coluna

Deleção de registro pai

Definição de obrigatoriedade nos campos

Campos definidos como NOT

do contexto estudado

NULL

Verificação de unicidade para os campos

Índices únicos definidos para

CPF, CPF e Nome

as colunas não chave primária

Valores inválidos para CPF e CEP

Para

CEP:

integridade

Implementada
referencial

declarativa ou via Trigger com
a tabela de CEP do correios
Para CPF implementação de
rotina de verificação de CPF
por

stored

procedure

ou

trigger.
Fonte: Elaborada pela Autora

4.2.1.5 Pesquisa de Qualidade de dados
O produto de informação considerado no estudo preliminar é composto
pelos campos apresentados na Tabela 15. Este produto de informação refere-se a
ficha cadastral do cliente, contendo dados de identificação, contato e qualificação
do cliente.
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Tabela 15 – Elementos de Dados do Estudo Preliminar
Dado Contemplado

Utilização

Solicitado na inserção do cliente e como filtro em
consultas

CPF

Solicitado na inserção do cliente e como filtro em
Nome

consultas
Solicitado na inserção do cliente e como dado para
qualificação de cliente

Sexo

Solicitado na inserção do cliente e como dado para
Data de nascimento

qualificação de cliente
Solicitado na inserção do cliente, na alteração cadastral
de cliente. É utilizado no envio de cobranças e de

Endereço (completo)

campanhas de marketing

Telefone

Solicitado na inserção do cliente.
Solicitado

E-mail

na

inserção

do

cliente.e

utilizado

em

campanhas de e-mail Marketing
Solicitado na inserção do cliente e como dado para

Estado civil

qualificação de cliente
Solicitado na inserção do cliente e como dado para

Grau de escolaridade

qualificação de cliente
Solicitado na inserção do cliente e como dado para

Renda mensal

qualificação de cliente
Solicitado na inserção do cliente e como dado para

Profissão

qualificação de cliente

Fonte: Elaborada pela Autora

Cinco são as áreas envolvidas no ciclo de vida dos dados de clientes e
cada uma delas pode exercer um ou mais papéis no ciclo de vida do dado.
A área de Vendas de Linha é atuante no estágio de criação e responsável
pela inserção dos dados tratados neste estudo. Um erro na inserção destes
dados, afeta todos os demais envolvidos.
As áreas de Atendimento, Vendas de Serviços e Cobrança são
responsáveis pela alteração do endereço dos clientes. Um erro na atualização
dos dados pode acarretar, dentre outras conseqüências, impacto na receita da
empresa, uma vez que a cobrança pode não chegar ao seu destino.
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Como consumidores, encontram-se as áreas de Atendimento, Cobrança e
Marketing. Tabela 16 mostra a relação entre áreas, papel e responsabilidades no
contexto estudado.
Tabela 16 – Responsabilidades dos Envolvidos
Áreas

Papel

Vendas de Aparelhos

Responsabilidade

Elementos de Dados

Inserir dados na

Todos os dados do

criação de cliente

contexto estudado

Alterar dados de

Alteração dos dados

endereço

de endereço

Analista de Sistemas

Garantir

Todos

(Cadastro)

armazenamento e

Coletores

Vendas de Linhas

Custodiantes

Atendimento

(Mantenedores)

Cobrança (Atendentes)

Analistas de Sistemas
Analíticos (DW, DM e
CRM)

Custodiantes

manipulação

(Administradores)

Administrador de Banco
de Dados
Cobrança (Sistema de

Utilizar dados

Dados de endereço e

Cobrança, Atendentes)

manipulados para

e-mail para contato

contato com cliente,

com cliente

Atendimento (Gerentes e
Atendentes)

Consumidores

seja por cobranças

Marketing (Gerentes e

ou por campanhas

Analistas)

específicas

Fonte: Elaborada pela Autora

A identificação dos principais problemas percebidos pelos usuários não se
resume aos problemas de QD propriamente ditos, mas aborda também as
dificuldades com o sistema em relação ao cadastro.
Os principais problemas de QD percebida pelos entrevistados, bem como o
respectivo impacto de cada problemas encontra-se na Tabela 17.
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Tabela 17 – Problemas de QD X Impacto – Percepção dos Entrevistados
Problemas e Dificuldades

Impacto

Vendas de

O maior problema enfrentado é o

Para acelerar o cadastramento, alguns

Linhas

tempo de cadastramento de um novo

atendentes colocam dados fictícios

cliente e nova linha. Como são

comprometendo a acurácia, confiabilidade

muitas telas para se cadastrar, o

e precisão dos dados cadastrados.

cliente fica irritado e às vezes se

Um exemplo é o CPF 999.999.999-99. Este

nega a fornecer muitos dados.

tipo de procedimento é qualificado como
vício de cadastramento.

Venda de

Dificuldade na recuperação de dados

Perda de oportunidade de venda de novos

Novos

quando da confirmação do cliente e

serviços. Devido a dificuldade de se

Serviços

da linha

confirmar os dados do cliente e da linha, o

Atualização de endereço que nem

cliente não espera o final do atendimento e

sempre é refletida nos sistemas de

acaba por não adquirir novos serviços;

cobrança, apesar do cadastramento

A não atualização do endereço no sistema

correto

de cobrança faz com que a fatura seja
encaminhada para o endereço incorreto
acarretando atrasos de pagamento,
insatisfação do cliente, dentre outros.

Cobrança

Endereço desatualizado. A cobrança

Impacto direto na receita da empresa

é enviada para endereço incorreto.
Marketing

Dados não cadastrados

Impacto direto na execução das estratégias

Vários endereços sem identificação

de marketing

do mais atual
Sistemas

Dificuldade de se alterar o sistema

Alta dependência de processos manuais

para atender às necessidades dos

para se garantir a qualidade dos dados.

usuários
AD/DBA

Dificuldade na integração das bases

Redundâncias e inconsistências

de dados
Fonte: Elaborada pela Autora

4.2.1.6 Mapeamento da Arquitetura
A arquitetura do cenário estudado é apresentada na Figura 12.

70
Arquitetura Existente

Sistema A
DW

Vendas de Linha

Serviços

Sistema B
Controle de Contas

E
T
L

ETL
Promoções

CRM Analítico

Sistema C
Vendas de Serviços
DM

Campanhas

Cliente PF

Pacotes
Dados de cadastro e transacionais
Dados com algum nível de tratamento
Dados analíticos

Figura 12 - Arquitetura Existente
Fonte: Elaborada pela Autora

Pelo levantamento realizado, a arquitetura existente contempla:
•

Sistemas Fonte - 3 sistemas fonte que possuem tabelas individuais de
clientes nas quais ocorre o cadastramento de dados.
1. Sistema A – Sistema de Vendas de Linhas. Neste sistema o cliente
adquire um número de celular, um aparelho opcionalmente e efetiva
a ativação da linha. Este é o primeiro ponto de cadastramento de
dados básicos do cliente. A partir deste sistema, o Sistema B é
alimentado com dados cadastrais do cliente e da linha adquirida.
Além disto, é gerada uma base intermediária para o sistema C que
serve apenas para consulta. Esta base contém o número do cliente,
o nome do cliente dentre outros campos.
2. Sistema B – Sistema de Controle das Contas. Este sistema recebe,
por meio de processo de replicação batch, as informações básicas
do cliente a partir do Sistema A e de serviços adicionais a partir do
Sistema C. A atualização de endereço, quando esta é solicitada via
atendimento ao cliente, é realizada diretamente neste sistema;
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3. Sistema C – Sistema de Vendas de Outros Serviços. Este sistema
permite que outros serviços sejam adquiridos pelo cliente. Este
sistema não se integra diretamente com o Sistema A, mas se integra
com o com o sistema B para o controle da conta. Antes de se
efetivar o registro no sistema C, há uma checagem em uma base de
dados de consulta vinda do Sistema A para a checagem da
existência da linha e do cliente. Por meio deste sistemas, os dados
de contato podem ser alterados. Quando a alteração ocorre, é
disparado uma trigger para a sincronização com o Sistema B .

A Figura 13 mostra como ocorre a comunicação de dados entre os
sistemas fonte
Macro Fluxo de Dados Cadastrais de Clientes – Sistemas Fontes

Dados básicos de
cliente e linha

Sistema A

Sistema B

Vendas de Linha

Controle de Contas

Dados
Parciais
de Cliente

Dados básicos de
cliente e serviços

Sistema C
Vendas de Serviços

Transferência de Dados
Consulta de Dados

Figura 13: Macro Fluxo de Dados Cadastrais de Clientes – Sistemas Fontes
Fonte: Elaborada pela Autora

•

DW - Data warehouse, por definição, é uma base de dados históricos
integrada, estruturada por assunto de negócio com o objetivo de dar
suporte a tomada de decisão – INMON (2005) e KIMBALL (2002). O
DW é alimentado por meio de rotinas de extração, transformação e
carga (ETL) que rodam à noite a partir das 23:00 hs. A janela de
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processamento para este processo é de 8 horas. As rotinas de ETL são
compostas em sua maioria por stored procedures e por componentes
construídos por meio de um software denominado DTS (Data
Transformation Services), aplicativo da empresa Microsoft dedicado a
movimentação e integração de dados. Em teoria, é neste processo que
deveria haver a integração e a limpeza dos dados para garantir um bom
nível de qualidade de dados no DW. A proposta deste DW é atender
aos usuários de todos os níveis gerenciais, mas para este estudo que
se foca no contexto do CRM, a principal função do DW é ser origem dos
dados do DM de Cliente.
•

DM Cliente: base de dados com características semelhantes ao DW,
porém com dados pertinentes exclusivamente ao assunto Cliente. Tal
qual ao DW, o DM de cliente é carregado por meio de processo de ETL
e serve de base de dados para o CRM da empresa. É construído com
dados que permitem analisar a vida do cliente na empresa, bem como
os seus hábitos de utilização da linha.

•

Aplicativos de Análise e CRM: Aplicativos que permitem analisar os
dados de cliente e gerar segmentações, perfis de comportamento,
estratégias de marketing e novos serviços. Por meio destes aplicativos,
pode-se analisar o perfil de comportamento do cliente e categorizá-lo,
formatando planos e promoções específicas para esta categoria. Os
planos e promoções são encapsulados em campanhas e estas
enviadas por meio de malas diretas, inseridas no site da empresa,
dentre outros veículos.

4.2.1.7

Avaliação da Qualidade de Dados

O processo para a identificação dos problemas existentes consistiu em
uma varredura dos dados nas origens de informação e nas bases de dados de
suporte à decisão existentes, por meio de consultas estruturadas pela equipe de
tecnologia de informação (Administrador de Banco de Dados), cujos critérios
foram definidos em função dos problemas de QD identificados pelos usuários.
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O universo de dados tomado como referência na identificação dos
problemas de QD foram aqueles destinados à identificação e contato com o
cliente constantes na Tabela 15 – Elementos de Dados do Estudo Preliminar.
Vale ressaltar que o intuito desta verificação foi tão somente a identificação
de problemas, não sendo rastreadas as respectivas causas. Alguns problemas
foram identificados por meio manual, não havendo scripts associados.
Após a verificação realizada nas bases de dados, constataram-se
problemas que são apresentados abaixo
1. Registros duplicados
Como não foram aplicados algoritmos específicos de limpeza de dados, os
registros foram identificados como suspeitos, indicando possível duplicidade.
O campo de maior peso para a identificação de supostas duplicidades foi o
CPF, que não é chave nas bases contempladas. Mas o nome e endereço também
foram utilizados para esta identificação.
Juntamente com o CPF, foi considerado o campo nome como referência
para a identificação de possíveis registros duplicados
Na Tabela 18 são mostrados exemplos de duplicidades identificadas
Tabela 18 – Sistema Fonte A: Exemplo de Duplicidades
Código

CPF

Nome

Endereço

Sexo

0000033

05751338642

Ana Carolina Fonseca

R. Imaculada Conceição, 102, apto 92

F

0000234

05751338642

Ana C. Fonseca

AV. Angélica, 592

F

0012546

99999999999

Ana Carolina Fonseca

Av. Pacaembu, 1214

F

0045639

73730074695

Douglas Martins

Avenida Angélica, 109, Apto 112

M

0000987

11111111111

Douglas Martins

Av. Angélica, 109, Apto 112

F

Fonte: Elaborada pela Autora

2. Falta de identificação de registros válidos ou mais atuais
Este problema relaciona-se a existência de vários endereços sem qualquer
identificação de qual é o registro válido ou o mais atual, conforme a Tabela 19.
Tabela 19 – A: Exemplo de Falta de Identificação de Registros Válidos/Mais Atuais
CPF

Endereço

93544014653

Rua Goitacas, 55, apto 34

93544014653

Av. Paulista, 1009

Fonte: Elaborada pela Autora
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3. Dados incompletos ou ausentes

Este problema refere-se a campos com ausência de conteúdo, tais como email, grau de escolaridade, estado civil, profissão, dentre outros, como mostra a
Tabela 20.
Tabela 20 – Sistema Fonte C: Dados Incompletos ou Ausentes
CPF

Nome

Endereço

05751338642

Ana C. Fonseca

AV. Angélica, 592

93544014653

Maria Luiza de Carvalho

Avenida Paulista

email

Estado Civil

Fonte: Elaborada pela Autora

4. Dados não padronizados

Este problema foi identificado no preenchimento de campos como nome e
endereço. A Tabela 21 exemplifica a falta de padronização no preenchimento do
campo endereço.
Tabela 21 – Sistema Fonte A: Exemplo de Dados Padronizados
Código

CPF

Nome

Endereço

0000234

05751338642

Ana C. Fonseca

Av. São João 796

0045639

73730074695

Douglas Martins

Avenida Angélica, 109, Apto 112

Fonte: Elaborada pela Autora

5. Erros de Digitação
Erros de digitação são caracterizados por erros propriamente ditos, como
troca de letras, ou vícios de cadastramento. Os erros de vícios de cadastramento
foram identificados por meio da execução de script. Os erros de digitação foram
identificados por meio de processo manual envolvendo usuários. A Tabela 22
exemplifica este erro identificado.
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Tabela 22 – Sistema Fonte A: Erros de Digitação
Código

CPF

Nome

Endereço

Sexo

0003478

60224088653

Rebecca Sophia Vaz

Travesssa dos Anjos, 45

F

0034897

70974829668

Maria Claudis Lins

Av. São João 796

F

0032762

99999999999

Ana Carolina Fonseca

Av. Pacaembu, 1214

F

0000987

11111111111

Douglas Martins

Av. Angélica, 109, Apto 112

F

Fonte: Elaborada pela Autora

A atividade de se identificar os problemas de QD por meio de scripts foi válida,
porém limitada. Não se garante que todos os problemas de qualidade de dados
tenham sido identificados. Além disto, não houve a preocupação com a
identificação das respectivas causas.
Conforme explicitam AMARAL (2003) e Lee et al (2006),dentre outros
autores, a auditoria deve ser realizada com base em

métricas objetivas

associadas às dimensões de qualidade de dados para medir o grau de presença
ou ausência da dimensão no dado e suas estruturas.

4.2.1.8 Avaliação da Integridade dos Dados
A avaliação da integridade dos dados é importante para avaliar o quanto as
estruturas de dados influenciam nos problemas identificados. Também serve para
avaliar se os recursos disponíveis nos sistemas gerenciadores de banco de dados
para a garantia da integridade dos dados estão sendo utilizados.
A avaliação da integridade dos dados seguiu a proposta de LEE et al
(2006) resumida na
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Para avaliar a integridade dos dados foi necessário realizar engenharia
reversa nas bases de dados dos sistemas envolvidos, pois não havia modelos de
dados para estes sistemas.
As estruturas de dados estão representadas por meios das figuras14 a 18. Por
convenção, todos os campos em negrito são obrigatórios.
TB_CLIENTES
PK

Codigo

INTEGER

numero_adquirido
cgccpf
nome
data_nascimento_abertura
sexo
profissao
renda_mensal
estado_civil
rg
endereco
CEP
cidade
estado
pais
telefone_residencial
telefone_comercial
ramal

INTEGER
CHAR(14)
VARCHAR(60)
CHAR(8)
CHAR(1)
VARCHAR(50)
VARCHAR(20)
VARCHAR(20)
CHAR(10)
VARCHAR(60)
CHAR(9)
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)
CHAR(10)
CHAR(10)
CHAR(5)

Figura 14 - Estrutura Física de Clientes do Sistema A
Fonte: Elaborada pela Autora

Figura 15 - Estrutura Física de Clientes - Sistema B
Fonte: Elaborada pela Autora
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Figura 16 - Estrutura Física de Clientes - Sistema C
Fonte: Elaborada pela Autora

Figura 17 - Estrutura Física de Clientes – DW
Fonte: Elaborada pela Autora
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Figura 18 - Estrutura Física de Clientes - DM
Fonte: Elaborada pela Autora

Além da engenharia reversa para a representação do modelo físico, foram
realizadas consultas ao catálogo do sistema gerenciador de banco de dado para
verificar

toda

a

estrutura

do

esquema

identificando

todos

os

objetos

implementados, tais como tabelas, colunas, constraints, triggers, dentre outros
objetos físicos.
Para o DW e o DM, além das atividades acima, foi realizado uma inspeção nos
programas ETL com o auxílio dos analistas responsáveis por sua construção.
A avaliação consistiu em se verificar se as estrutura de dados, as
implementações existentes no SGBD e ETL estão de acordo com os critérios de
avaliação

apresentados

na
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Tabela 14.
A avaliação cobriu apenas as estruturas de dados que continham os onze
campos do contexto estudado.
As tabelas 22 e 23 mostram, respectivamente, o resultado da avaliação
realizada nas estruturas e da avaliação realizada nas implementações existentes
no SGDB e ETL.

Tabela 23 – Avaliação Integridade de Dados – Estrutura de Dados
Item de Avaliação
Deve

existir

chave

Sistema A
•

primária definida

TB_CLIENTE

Sistema B
•

Sistema C
•

TB_000_CLI
possui PK

possui PK
•

TB_CLIENTE_S

DW
•

ERV possui PK

TB_000_END

D_CLIENTE e

DM
•

D_LOCALIDADE possuem

CA, D_LOCALIDADE e

PK

D_PERFIL_CLIENTE_PF
possuem PK

não possui
•

•

OK

•

OK

•

OK

•

OK para a ação

•

Não se aplica

•

Não se aplica

deleção do

O modelo de dados do DW é

O modelo de dados do DM é

registro pai

dimensional, com opção de

dimensional, com opção de

regra de integridade

projeto Star Schema. Desta

projeto Star Schema. Desta

referencial definidas,

forma não há relacionamento

forma não há relacionamento

no mínimo, para as

direto entre a dimensão de

direto entre a dimensão de

ações:

cliente e a dimensão localidade

cliente e a dimensão localidade e

Os campos da chave
primária

devem

OK

•

D_CLIENTE_PESSOA_FISI

ser

OK para
TB_000_CLI

obrigatórios
Relacionamentos

•

Ok para a ação

•

OK para a ação

estabelecidos com

deleção do

deleção

cardinalidade 1:N com

registro pai

registro pai

•

Inserção/Alteração
de registro filho

•

Deleção de
registro pai

Fonte: Elaborada pela Autora

do

perfil
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Tabela 24 – Avaliação Integridade de Dados – Estrutura de Dados (continuação)
Item de Avaliação
Definição de

Sistema A
•

obrigatoriedade nos
campos do

4 campos

Sistema B
•

obrigatórios
•

5 não obrigatórios

3 campos

Sistema C
•

obrigatórios
•

4 não obrigatórios

4 campos

•

(data nascimento,

obrigatórios (

11 campos no total)

fone, renda,

e-mail, estado civil,

sexo, e-mail,

estado civil)

fone)

profissão,

4 campos não

estado civil,

definidos (e-mail e

definidos (sexo,

escolaridade,

escolaridade)

escolaridade,

fone)

•

renda, profissão, )

•

Todos os campos são

DM
•

obrigatórios

Todos os campos são
obrigatórios

6 não

(sexo, profissão,

2 campos não

•

obrigatórios

contexto estudado (

•

DW

1 campo não
definido (renda)

Verificação de

•

unicidade para os

Não há verificação

•

de unicidade

Não há verificação

•

de unicidade

campos CPF, CPF

Não há

•

verificação de

O campo CPF é uma coluna da

Com o DM é proveniente DW,

unicidade

dimensão cliente. Toda vez que

ele herda a mesma restrição.

e Nome

Não se aplica

•

Não se aplica

há uma atualização de dados nas
tabelas clientes que alimenta esta
dimensão, há uma inserção de
uma nova versão do registro do
cliente. Assim, CPF e CPF+Nome
não podem ser únicos

Regras de

•

Não existe

•

Não existe

•

Não existe

•

Não existe

•

Não se aplica

Validação (CPF e

O DW é uma base histórica que

O DM é uma base histórica que

CEP)

reflete o que está no ambiente de

reflete o que está no DW.

origem. O modelo de dados físico

Regra de validação deveria

não possui regra de validação

estar no DW.

relacionada a estes campos
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Tabela 25 – Avaliação Integridade de Dados – Implementação SGBD e ETL
Item de Avaliação

Sistema A

Existência de índice único para os

•

OK

Sistema B
•

Ok para

Sistema C

DW

DM

•

OK

•

OK

•

OK

TB_000_CLI

campos chave primária
•

Não OK para
TB_000_END

Os campos chave primária devem ser

•

OK

•

OK

•

OK

•

OK

•

OK

•

FKs

•

FKs

•

FKs

•

Não se aplica

•

Não se aplica

•

OK

•

OK

•

Os campos ausentes

•

Não existe

definidos como NOT NULL
Chaves estrangeiras declarativas OU

declarativas

Triggers de integridade referencial
Campos obrigatórios definidos como

•

OK

declarativas
•

OK

declarativas
•

OK

NOT NULL no banco de dados

nos sistemas fontes
são inseridos como
Não Informado OU
Não se aplica

Para CEP: Implementada integridade
referencial declarativa ou via Trigger
com a tabela de CEP do correios
Para CPF implementação de rotina de
verificação

de

CPF

por

procedure ou trigger.
Fonte: Elaborada pela Autora

stored

•

Não existe

•

Não existe

•

Não existe

•

Não existe
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Em relação à estrutura de dados, observou-se que o sistema A, responsável
pelo cadastramento inicial de clientes, não possui todos os campos necessários
ao contexto estudado, como, por exemplo, e-mail e escolaridade. Estes dois
campos para serem cadastrados, devem ser solicitados no momento no qual o
cliente, por alguma razão, entra em contato com a área de atendimento. Este
procedimento não é feito, pois não foram encontrados e-mails cadastrados. Este
aspecto influencia diretamente a dimensão completude de qualidade de dados.
Em relação ao Sistema B, percebe-se que a tabela referente a endereço não
possui chave primária definida, o que fere as regras de projeto de banco de dados
de dados relacional.
O Sistema C não obriga o cadastramento de 6 campos dos 11 campos
necessários no cenário estudado.
O DW e o DM seguem as regras para o projeto de banco de dados de suporte
à decisão e não mostraram grandes discrepâncias em relação aos itens
avaliados. Porém, vale ressaltar que os critérios utilizados avaliam questões
relativas ao projeto de banco de dados relacional, e não dimensional utilizado
para projetar o DW e o DM.
Percebe-se que há pouca exploração dos recursos disponíveis nos SGBD,
visto que, a exceção das chaves primárias e estrangeiras declarativas, não se
observou implementações de garantia de qualidade de dados por meios de
triggers e stored procedures.
O DW e DM por definição, INMON (2005) e KIMBALL (2002), são bases de
dados integradas e limpas. Estas atividades deveriam ser tratadas no processo de
ETL. Porém, pelos problemas de qualidade de dados identificados, observa-se
que não houve a implementação de integração e limpeza dos dados. Por este
motivo, o ETL deverá ser estudado com maior detalhe para observar o que pode
ser melhorado.

4.2.2 Conclusão
O ambiente descrito neste capítulo por meio da pesquisa realizada mostrou a
fragilidade existente nos cadastros de cliente da empresa.

84

Mesmo a criação de bases gerenciais que, em teoria, deveria tratar os
problemas de QD e de integração de dados, não foi eficaz neste tratamento, pois
os problemas de qualidade de dados também foram detectados nestas bases.
A atividade de se identificar os problemas de QD por meio de scripts de
auditoria foi válida, porém limitada, pois cuidou apenas de identificar os sintomas
existentes, sem rastrear as respectivas causas. Vale ressaltar que essa atividade
foi a única iniciativa da empresa de identificação de problemas de QD.
O estudo preliminar complementou a iniciativa realizada pela empresa. Foi
delimitado o escopo de qualidade de dados por meio do mapeamento da
arquitetura existente e, além dos problemas de QD, foi avaliada a qualidade da
integridade dos dados que apontou pontos de vulnerabilidade nas bases de dados
existentes. Porém, um estudo aprofundado das causas dos problemas não foi
realizado.
Sendo assim, qualquer medida de tratamento de QD, como, por exemplo, a
limpeza dos dados, servirá apenas para corrigir os dados qualificados como
defeituosos, continuando a permitir que novos erros sejam incluídos e propagados
na arquitetura mostrada. Por esta razão, o tratamento e gerenciamento da
qualidade de dados devem envolver processos e atividades que não somente
identifiquem os problemas existentes nos dados, como identifique suas causas
permitindo corrigi-las e estabelecer um ambiente de melhoria contínua.
A seguir, é apresentada os fundamentos da avaliação da aplicabilidade das
abordagens de gerenciamento da QD na resolução dos problemas identificados
no CRM apresentado.
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4.3 Avaliação da Aplicabilidade das Abordagens

Conforme apresentado nos tópicos anteriores, a estratégia de QD adotada
pela empresa, utilizando scripts para auditar os dados, identificou os problemas
de qualidade de dados existentes nos cadastros de cliente, notadamente aqueles
relacionados à identificação e contato. A maior limitação desta estratégia é que
não se consegue rastrear as causas de cada problema identificado. Desta forma,
a tratativa da qualidade de dados tem o enfoque corretivo e não preventivo, não
sendo possível eliminar a geração de dados com baixa qualidade.
Seguindo o enfoque apresentado por LEE et al (2006), foi desenvolvido o
estudo preliminar apresentado no capítulo 4, com o objetivo de se obter uma
avaliação inicial da qualidade de dados e se definir o cenário no qual serão
aplicadas as abordagens de gerenciamento de QD e desenvolver a análise
comparativa.
Este estudo possibilitou mapear a arquitetura existente, avaliar a qualidade
de dados e a integridade de dados. Porém, as verdadeiras causas dos problemas
encontrados ainda não foram investigadas.
Assim sendo, para que os problemas de QD estudados no capítulo anterior
sejam devidamente tratados, é necessário aplicar abordagens que, além de
avaliar a qualidade dos dados, trate aspectos que corrijam as causas dos
problemas e promova a melhoria continua, de tal forma que não haja a
reincidência de problemas de QD.
Além disto, para a realização da análise comparativa entre as abordagens, é
necessário avaliá-las individualmente para verificar sua aplicabilidade no contexto
estudado e qual delas é mais adequada para solucionar os problemas levantados.
4.3.1 Objetivo da Avaliação
O objetivo da análise individual de cada abordagem é verificar como cada uma
delas trata os problemas de qualidade de dados do CRM apresentado e a eficácia
deste tratamento. Os critérios de avaliação são o grau de dificuldade, a eficácia e
a completude. Detalhando os conceitos dos critérios tem-se
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•

O grau de dificuldade para aplicar a abordagem no contexto
apresentado, para evidenciar qual delas é mais simples de ser
utilizada, e conseqüentemente necessitará de um menor esforço
para ser adotada. As metodologias e processos de desenvolvimento
de software da IBM, como, por exemplo o Rational Unified Process,
e as literaturas acerca de metodologias e processos, como
PRESSMAN (2001) apresentam pontos em comum, tais como a
definição de atividades e respectivos artefatos, seqüência de
execução das atividades, papéis e responsabilidades, técnicas a
serem utilizadas e templates que direcionem a produção dos
artefatos de forma padronizada. Estes aspectos foram tomados
como base para se definir se a abordagem apresenta ou não
detalhamento suficiente para a sua execução.
O grau de dificuldade é avaliado em termos de
o Detalhamento de como se executar as atividades;
o Generalidade dos processos e atividades, indicando se
processo tem o objetivo muito genérico, dificultando sua
aplicação;
o Falta de condições da empresa para a execução das
atividades recursos físicos e humanos
É medido da seguinte forma:
o Alto: Ausência de detalhamento, atividade genérica e
inexistência de condições necessárias a realização da
atividade
o Médio: Algum detalhamento, atividade com foco específico/
genérico específica e existência de condições necessárias a
realização da atividade
o Baixo: Existência de detalhamento, atividade com foco
específico e existência de condições necessárias a realização
da atividade
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•

A eficácia avalia se o objetivo descrito na abordagem para cada
processo e atividade foi alcançado, ou seja, se gerou os resultados
esperados. A eficácia é medida da seguinte forma:
o Resultados satisfatórios: Se todos os resultados previstos
pela abordagem foram alcançados, garantindo que o objetivo
do processo e atividade tenha sido cumprido;
o Resultados parcialmente satisfatórios: Pelo menos um
resultado não foi alcançado;
o Resultados insatisfatórios: Todos os resultados não foram
alcançados.

•

A completude é avaliada sob dois aspectos:
o Se todos os passos da atividade e ou processo foram
realizados.

Considerada

completa

se

foi

realizada

integralmente. É considerada incompleta se pelo menos um
passo não foi realizado.
o Se a abordagem trata os problemas de qualidade de dados
identificados no contexto do CRM estudado. Entende-se por
tratamento a identificação de causas relacionadas aos
problemas, a correção dos dados e a promoção de melhorias
que atuem nas causas de modo a impossibilitar a reincidência
de problemas. Considerada completa se todos os problemas
são tratados. É considerada incompleta se pelo menos um
problema não tiver sido tratado.
4.3.2 Procedimento de Avaliação
A avaliação individual de cada abordagem será executada da seguinte forma:
1. Preparar a execução da atividade para que questões como seleção da
bibliografia de referência, agendamento de reuniões com envolvidos,
preparação da infra-estrutura (réplicas parciais de base de dados,
acesso às bases, documentações de sistemas e de bases de dados) e
preparação de material de apoio (roteiro de entrevistas, templates para
registro, resumo das técnicas utilizadas);
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2. Executar a abordagem, etapa a etapa, atividade a atividade
registrando-se os pontos relevantes da execução;
3. Registrar a execução da atividade, descrevendo as orientações
seguidas, como, por exemplo, o passo a passo realizado, as
dificuldades encontradas e o resultado gerado. Este registro serve para
evidenciar a execução realizada, bem como subsidiar a análise dos
resultados;
4. Análise dos resultados parciais de cada atividade avaliando os aspectos
definidos no objetivo desta avaliação grau de dificuldade, eficácia e
completude.
5. Análise geral da abordagem como um todo. É nesta análise que serão
apresentados os resultados de cada critério avaliado.

A Figura 19 mostra as atividades e a seqüência de execução para a realização
da avaliação individual de cada abordagem.

Figura 19 - Fluxo de Trabalho da Avaliação Individual das Abordagens de QD
Fonte: Elaborada pela Autora

A avaliação individual da aplicabilidade de cada abordagem é apresentado em
três partes:
•

Execução: apresenta a forma que a atividade foi executada;

•

Resultado: apresenta o artefato produzido pela atividade;

•

Conclusão: analisa os resultados gerados..

Ressalta-se que o material produzido no estudo preliminar foi utilizado como
referência para a avaliação realizada. Antes da execução de qualquer atividade
que envolva os usuários, é feita uma releitura do material produzido no Estudo
Preliminar para evitar que se repitam levantamentos e discussões já realizados.
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Para as atividades de avaliação e medição da qualidade de dados é utilizada
a idéia de WANG (1998) e ENGLISH (1999) que afirmam que toda medição deve
ser objetiva, utilizando-se métricas relacionadas às dimensões de qualidade de
dados. As dimensões utilizadas para esta dissertação estão apresentadas na
Tabela 26. Esta tabela apresenta não somente as dimensões, mas também a
respectiva associação aos tipos de problemas de QD identificados no Estudo
Preliminar.
Alguns tipos de problemas podem ser associados a mais de uma dimensão,
porém, foram selecionadas as dimensões cuja definição fazia menção ao
problema indicado.
Tabela 26 – Tipo de Problemas de QD X Dimensões de QD Identificados
Problema

Dimensão da Qualidade

•

Registros duplicados

•

Acurácia e Confiabilidade

•

Atualidade dos endereços

•

Atualidade

•

Dados ausentes (e-mail)

•

Completude

•

Dados incompletos (endereço)

•

Completude

•

Dados não padronizados (nome e

•

Representação

•

Acurácia e Confiabilidade

endereço)

•

Erros de digitação (CPF, nome e
endereço)

Fonte: Elaborada pela Autora

5 5 APLICABILIDADE DA ABORDAGEM TDQM
Para a execução das atividades desta abordagem foram utilizadas WANG
(1998), LEE et al (2001), PIPINO et al (2002), WANG (2000), LEE et al (2006)
como referência bibliográficas.
A seguir, é mostrada a avaliação da aplicabilidade desta abordagem que se
divide em 4 etapas:
1. Definir
2. Medir
3. Analisar
4. Melhorar
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5.1 TDQM - Primeira Etapa: Definir

A missão desta etapa é caracterizar o ambiente no qual serão definidas ações
de qualidade de dados.
A etapa definir consiste em três atividades:
•

Definir objetivo da qualidade de dados;

•

Definir ciclo de vida das informações;

•

Realizar pesquisa de percepção da qualidade de dados

As três atividades são executadas separadamente e a avaliação é mostrada
nos tópicos que se seguem.
5.1.1 Etapa Definir - Atividade 1: Definir Objetivo da Qualidade de Dados
5.1.1.1 Execução
Segundo WANG (2000) a definição dos objetivos da qualidade de dados deve
estar associada aos objetivos estratégicos, de tal forma que possam ser
facilmente justificáveis e compreendidos por toda organização. Além disto,
qualquer medida de melhoria da qualidade de dados deve ter o subsídio do nível
estratégico para tornar mais fácil o seu cumprimento pelos demais níveis da
empresa, ECKERSON (2002).
5.1.1.2 Resultado
A empresa já havia definido o seu objetivo em relação à qualidade de dados
alinhado à estratégia de aumentar a retenção de seus clientes. Por este motivo,
esta atividade organizou as informações levantadas no estudo preliminar e
explicitou os objetivos estratégicos da empresa e de QD conforme se segue:
Objetivo Estratégico:
•

Estreitar a relação com o seu cliente, criando diferenciais que promovam a
sua retenção.

Objetivo de Qualidade de dados
•

Auditar e melhorar a qualidade de dados que permitam a identificação,
qualificação e contato com o cliente, notadamente os campos CPF, Nome,
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Sexo, Data de nascimento, Endereço (completo).Telefone, E-mail, Estado
civil, Grau de escolaridade, renda, profissão.
5.1.1.3 Conclusão
Apesar da abordagem TDQM não apresentar detalhes de como se definir os
objetivos da qualidade de dados, esta atividade foi executada com facilidade, pois
a empresa já havia definido o seu objetivo de QD, não havendo necessidade de
se utilizar uma metodologia para defini-lo.
Por este motivo não foram utilizados os critérios para se avaliar o grau de
dificuldade propostos no método de avaliação apresentado no item 4.3.2 do
capítulo 4.
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5.1.2 Etapa Definir - Atividade 2: Definir Ciclo de Vida das Informações
Esta atividade mapeia o processo produtivo da informação e a definição do
ambiente envolvido, o que significa definir os papéis relacionados bem como os
sistemas envolvidos.
A realização desta atividade baseia-se no mapeamento da informação como
um produto, conforme WANG (1998), LEE et al (2001), PIPINO el al (2002),
WANG (2000) e LEE et al (2006). Para este mapeamento, é utilizada a técnica IPMaps que inclui, segundo LEE et a (2006), mais informações que um diagrama de
fluxo de dados ou um diagrama de entidade e relacionamento.
5.1.2.1 Execução
Segundo Lee et al (2006) a definição do ciclo de vida da informação consiste
na elaboração de mapas do produto da informação (IP-Maps). Os passos
seguidos para a construção deste mapa são:
1. Selecionar o(s) produto(s) de informação (IP) a ser mapeado
identificando os elementos de dados que constituem os blocos de
construção básicos do IP;
2. Identificar os coletores, custodiantes e consumidores de informação;
3. Diagramar os IP-Maps para os produtos selecionados;
4. Identificar os papéis funcionais, sistemas, indivíduos envolvidos e suas
respectivas responsabilidades;
5. Facultativamente, após o desenho do mapa de produto de informação,
podem ser construídos outros diagramas, como o diagrama que mostra
o fluxo dos dados entre sistemas, a arquitetura ou mesmo o fluxograma
das atividades de inserção, alteração e desativação da informação.

Seguindo esses passos, tem-se:
1. Dentre os produtos de informação identificados no contexto do CRM
estudado, podem ser citados:
•

IP1: Ficha Cadastral, contendo os dados para a identificação e o
contato do cliente;
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•

IP2: Fatura, contendo dados de identificação e endereço do cliente, o
valor da conta e os detalhes dos serviços utilizados;

•

IP3: Perfil de clientes, contendo dados que classificam o cliente e
definem o seu perfil;

•

IP4: Mala Direta – Planos Promocionais, contendo dados de
identificação e endereço do cliente, além da apresentação dos planos
promocionais que se encaixam no perfil do cliente;

•

IP5: E-mail Marketing – Planos Promocionais, contendo dados de
identificação e e-mails, além da apresentação dos planos promocionais
que se encaixam no perfil do cliente
O foco desta dissertação é o produto IP1 – Ficha Cadastral, cujos

elementos de dados são CPF, Nome, Sexo, Data de nascimento, Endereço
(completo).Telefone (principal e celular), E-mail, Estado civil, Grau de
escolaridade, renda e profissão. Porém, é mapeada, também, a forma que
este produto é utilizado para compor os demais IPs.

2. A identificação dos envolvidos no processo produtivo tomou como base
o Estudo Preliminar apresentado no capítulo 4 por meio de um ciclo de
entrevistas com os usuários e com a área de tecnologia da informação.
O resultado deste ciclo de entrevistas identificou, além dos envolvidos
listados no estudo preliminar, o cliente como coletor de dados, pois ele
insere dados atualizados de endereço diretamente em um dos sistemas
da empresa.

A Tabela 27 apresenta os coletores, custodiantes e

consumidores do IP1 – Ficha Cadastral.
Tabela 27 - Coletores, Custodiantes e Consumidores do IP1
Coletores

Custodiantes

Consumidores

Vendas (Atendentes)

Analista de Sistemas Fintes

Cobrança (Sistema de

Atendimento (Atendentes)

(Cadastro)

Cobrança e Atendentes)

Cobrança (Atendentes)

Analistas de Sistemas

Atendimento (Gerentes e

Clientes

Analíticos (DW, DM e CRM)

Atendentes)

Administrador de Banco de

Marketing (Gerentes e

Dados

Analistas)

Fonte: Elaborada pela Autora
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3. O IP-Map do produto IP1 – Ficha Cadastral foi construído focando a
sua produção e respectiva utilização na composição dos demais IPs
identificados neste estudo, IP2, IP3, IP4 e IP5.
A Figura 20 mostra como os elementos de dados do IP1 são coletados,
seja na inclusão de cliente ou na alteração dos elementos de dados
relativos a endereço por meio de 5 coletores. A inserção ocorre apenas
por meio do Atendente de Vendas de Linhas que utiliza o Sistema A
para armazenar os elementos de dados de identificação e contato do
cliente e da linha adquirida. Este sistema transfere dados para o
Sistema B responsável pelo registro das ligações e futura cobrança dos
serviços prestados (IP2). Já a alteração de endereço pode ser realizada
por meio de 4 coletores distintos: Atendente de Vendas de Aparelhos,
Atendente de Vendas de Serviços, Atendente de Cobrança e pelo
próprio Cliente. A alteração de endereço pode ser realizada por meio
de 4 sistemas: Sistema A, por meio da venda/troca de aparelhos,
Sistema C, responsável por vendas de serviços, Sistema Cad_Internet,
serviço disponibilizado no portal da empresa para que os clientes
possam alterar seus dados cadastrais, e pelo sistema B de cobrança.
Neste ponto observa-se o nível de integração entre os sistemas. O
Sistema A disponibiliza dados do cliente e da linha para o Sistema C.
Desta forma, o atendente de vendas de serviços pode oferecer serviços
adicionais aos clientes da empresa. O atendente de vendas de serviço
pode, opcionalmente, alterar o endereço do cliente caso este assim
deseje. O sistema C transfere, então, os dados do(s) serviço(s)
adquirido(s) bem como o endereço alterado para o sistema B para que
a cobrança seja realizada de forma correta. O cliente pode solicitar a
alteração do endereço para cobrança por meio do atendente de
cobrança, que realiza a alteração diretamente no Sistema B, ou via
portal da empresa por meio do sistema Cad_Internet.
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Figura 20 - IP-Map IP1 e IP2
Fonte: Elaborada pela Autora

A Figura 21 mostra como o IP1 é utilizado para compor os
componentes de dados dos demais IPs. A descrição do tipo de linha, os
dados de utilização da linha e da fatura, bem como a descrição do
serviço são transferidos para o ambiente de DW a partir dos sistemas
A, B e C respectivamente. Há uma padronização dos campos nulos que
são preenchidos com o texto Não Informado ou Não se Aplica. Esta é
a única atividade de qualidade de dados observada neste ambiente.
Após esta padronização, os dados são carregados no DW. Os dados
relativos ao assunto Cliente são transferidos para o DM de Clientes.
Esses dados são trabalhados pela aplicação de CRM que pode gerar
segmentação do cliente de acordo com seu perfil (IP3), mala direta
(IP4) ou e-mail marketing (IP5) para os consumidores, respectivamente,
Marketing(IP3) e Atendimento (IP4 e IP5).
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1
CD

CD
1

3

2

Figura 21 - IP-Map IP3, IP4 e IP5
Fonte: Elaborada pela Autora

4. Os papéis e sistemas descritos seguiram o padrão de metadados
proposto por WANG et al (2003) conforme Tabela 28.
5. Dos diagramas opcionais, foram produzidos fluxogramas das atividades
de inserção, alteração e desativação da informação, figuras 22 a 27, e
a interação entre sistemas existente, figura 28. Estes diagramas foram
elencados por serem pontos nos quais a avaliação de qualidade deve
atuar. A
6. Figura 28, que mostra a interação existente entre os sistemas fontes foi
construída a partir do estudo preliminar, sendo complementada pelo
sistema Cad_internet não identificado em tal estudo preliminar.
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Tabela 28 - Metadados do IP Map
Nome/Tipo

Departamento

Papel

Atendente de Vendas de

Vendas

Incluir clientes na venda de

Linhas – DS1
Atendente

BD
Sistema A – STO 1

linhas

de

Vendas

Vendas

Aparelhos – DS2
Atendente de Vendas de
Serviços – DS3

Alterar

cadastro

de

clientes

Sistema A – STO 1

Alterar cadastro inserindo novos

Sistema C – STO 3

inserindo novo aparelho
Vendas de
serviços

serviços

adicionais
Cliente – DS4

-

Alterar dados cadastrais

Cad_Internet –
STO 4

Atendente

Cobrança

Cobrança

DS5

Atender cliente em geral por

Sistema B – STO 2

reclamação de contas
Controlar faturamento

Sistema A – STO 1

TI

Suportar

Vendas

(linhas

e

T_CLIENTES

aparelhos)
Sistema B – STO 2

TI

Suportar Cobrança

TB_000_CLI

e

Sistema C – STO 3

TI

Suportar Vendas de Serviços

T_CLIENTE_SERV

Cad_Internet –

TI

Suportar alteração de endereço

T_CLIENTE_CAD

TI

Armazenar histórico de dados

D_CLIENTE

das transações da empresa

D_LOCALIDADE

Armazenar dados históricos do

D_CLIENTE_PESSOA

assunto cliente

FISICA, D_LOCALIDADE

TB_000_END

STO 4
DW – STO 5

DM CLIENTE –

TI

STO 6

e

D_PERFIL_CLIENTE_PF
Transferência de Dados

TI

Sistema B BSB 1

ETL do Sistema A para Sistema
B

Transferência de Dados

TI

Sistema C BSB 2

ETL do

Sistema C

e

para

Sistema C

Transferência de Dados

TI

Sistema B BSB 3

ETL

dos

Sistema

C

e

Cad_Internet para Sistema B

Transferência do

TI

ambiente OLTP para

ETL dos sistemas fontes para o
ambiente de DW

ambiente DW BSB4
Transferência para DM

TI

ETL do DW para DM Cliente

BSB5
Atendimento

Atendimento

Prestar atendimento ao cliente

M CLIENTE –

Contatar cliente para divulgação

STO 6

de promoções
Marketing

Marketing

Analisar perfil cliente

M CLIENTE –
STO 6

Fonte: Elaborada pela Autora
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Inclusão:

Figura 22 - Inclusão de Clientes
Fonte: Elaborada pela Autora

Atualização:

Figura 23 - Atualização de Clientes por Aquisição de Aparelho
Fonte: Elaborada pela Autora

Figura 24 - Atualização de Clientes por Aquisição de Serviço
Fonte: Elaborada pela Autora
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Figura 25 - Atualização de Cliente - Reclamação-Conta Não Enviada
Fonte: Elaborada pela Autora

Figura 26 - Atualização de Cliente - Via Internet
Fonte: Elaborada pela Autora

Desativação:

Figura 27 - Desativação de Cliente
Fonte: Elaborada pela Autora
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Macro Fluxo de Dados Cadastrais de Clientes Revisado
Dados básicos de
cliente e linha

Sistema A

Sistema B

Vendas de Linha

Controle de Contas

Dados
Parciais
de Cliente

Sistema C

Dados básicos de
cliente, serviços e
endereço atualizado

Vendas de Serviços

Cad_Internet
Dados atualizados de
endereço cliente

Transferência de Dados
Consulta de Dados

Figura 28 - Interação Sistêmica entre Fonte de Dados
Fonte: Elaborada pela Autora

5.1.2.2 Resultado
Esta atividade permitiu complementar a caracterização do ambiente CRM
apresentado no capítulo 4, incluindo informações sobre coletores, custodiantes e
integrações entre sistemas que não foram mapeados por meio do estudo
preliminar.
Um dos resultados importantes desta atividade foi o mapeamento de mais
dois pontos de alteração dos dados de endereço do cliente. O atendente de
vendas de aparelhos pode alterar o endereço do cliente no sistema A caso o
cliente assim deseje. A outra possibilidade identificada é a alteração ser realizada
pelo próprio cliente via internet. Em conseqüência deste tipo de atualização, mais
um sistema foi identificado na arquitetura mapeada, o sistema CAD_Internet, que
tem o objetivo de armazenar temporariamente os dados atualizados e sincronizálos com o Sistema B, via processo batch. Caso este sincronismo não ocorra, o
endereço do Sistema B, responsável pela cobrança, não se atualiza, provocando
influência direta na receita da empresa.
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Outro resultado relevante foi a constatação de que o campo e-mail, tão
importante para a produção do IP5, não é preenchido em nenhum momento,
apesar de haver estrutura de dados para este fim nos sistemas C e B. No estudo
preliminar, ao se analisar as estruturas de dados dos sistemas fontes observou-se
que o campo e-mail não está presente no sistema A, não sendo inserido quando
da inclusão do cliente. Este campo só pode ser preenchido quando há alteração
de dados cadastrais do cliente nos sistemas C e B. Com o mapeamento do
fluxograma de atividade, observou-se que os dados requeridos na atualização
cadastral pelos atendentes referem-se apenas a endereço, não requisitando, em
momento algum, o preenchimento do e-mail do cliente. O mesmo ocorre com grau
de escolaridade.
Desta forma, pode-se dizer que o mapa produtivo dos dados de clientes foi
desenhado, possibilitando que cada componente deste mapa seja estudado nas
próximas atividades para verificação de problemas de QD e respectivas causas.
Esta atividade identificou aspectos importantes que devem ser tratados
especialmente na Etapa Avaliar:
1. Verificar se os sincronismos de dados de endereço estão funcionando
corretamente;
2. Verificar o funcionamento das transferências de dados entre os
ambientes (ETLs), pois são pontos críticos nos quais podem ocorrer
manipulação indevida dos dados
3. Verificar os programas de transferências de dados para determinar
quais tratamentos de qualidade de dados deveriam ser realizados, mas
não estão no atual cenário.
5.1.2.3 Conclusão
A abordagem TDQM, para a atividade Definir Ciclo de Vida da Informação,
possui praticamente todos os aspectos que facilitam a utilização de uma
metodologia ou processo. Possui atividades definidas, sugere a utilização de uma
técnica específica, mostra o padrão para os IP-Maps e sua respectiva descrição.
Por este motivo observou-se um baixo grau de dificuldade para a sua execução.
Por meio desta atividade, foi possível entender o ciclo produtivo da informação
cadastral de clientes, identificando todos os processos existentes, desde a coleta
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até o consumo dos dados. Portanto ela cumpre o papel de caracterizar o
ambiente de QD sendo considerada eficaz e completa.
Etapa Definir – Atividade 3: Realizar Pesquisa QD
Esta atividade realiza a avaliação da qualidade de dados percebida pelos
diversos consumidores e custodiantes do produtos de informação. Ela dá
subsídios para que a terceira etapa da TDQM – Avaliar – possa ser finalizada. A
realização desta atividade baseia-se em LEE et al (2001,2006) PIPINO et al
(2002).
5.1.2.4 Execução
A pesquisa foi realizada por meio da aplicação de questionários adaptados a
partir

dos

questionários

extraídos

da

IQA

Survey

(Information

Quality

Assessment) do Cambridge Resource Group..
Foram entrevistados 19 profissionais conforme tabela abaixo:
Tabela 29 - Entrevistados na pesquisa de QD

Quantidade

Áreas
Atendimento
Cliente
Vendas Linhas e Aparelhos
Vendas Serviços
Cobrança
Marketing (e‐mails também)
Analistas Sistemas
Analista DW e DM
Analisa CRM
DBA
Total

2
1
2
2
2
2
4
2
1
1
19

Fonte: Elaborada pela Autora

O questionário desta dissertação foi dividido em 4 partes conforme tabelas
28 a 30:
1. Parte I - Dados Organizacionais, para contextualizar a atuação do
entrevistado;
2. Parte II - Avaliação da Qualidade de Dados, para verificar como é a
percepção do entrevistado em relação a cada sistema de uma
maneira geral;
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3. Parte III - Dados Contemplados no Ambiente CRM, para verificar
qual é a percepção do entrevistado em relação a cada sistema no
que se refere aos dados de cliente do CRM apresentado;
4. Parte IV - Qualidade Desejada, para avaliar a expectativa do
entrevistado em relação às dimensões de qualidade de dados para
os dados de cliente.
Tabela 30 - Questionário de QD - Partes I e II
Pesquisa Percepção da Qualidade de Dados
Parte I ‐ Dados
Organizacionais
1.1 Departamento:
2.2 Liste as principais funções desempenhadas relacionadas ao uso da informação
Parte II‐ Avaliação da Qualidade de Dados
Geral
Pensando nos bancos de dados, sistemas e relatórios utilizados, indique o número
que reflita o grau com o qual
você concorda com cada um das afirmações
abaixo. A escala vaia de 1 a 5.
1 ‐ Definitivamente não 2 ‐ Provavelmente não
4 – Definitivamente Sim 5 – Não sei
Questões

A informação é facilmente
compreendida
A informação inclui todos os
valores necessários
A informação é facilmente
recuperada
A informação é verdadeira,
precisa
A informação não é consistente
A informação é apresentada de
forma concisa
A informação é clara
A informação é confiável
A informação provê o maior
retorno para a tarefa
A informação é suficientemente
atual
A informação não agrega valor
A informação é formatada
corretamente
A informação possui reputação
de ter qualidade
A informação é completa para a
necessidade
A informação é rapidamente
acessada

Fonte: Elaborada pela Autora

A

B

3 – Provavelmente Sim

C

DW

DM

CRM

Malas
Diretas

e‐mail
Marketing

Cad

104
Tabela 31 - Questionário QD - Parte III

Pesquisa Percepção da Qualidade de Dados

Parte III ‐ Dados Contemplados no Ambiente CRM
Dados de Identificação e Contato de Cliente
Pensando nos atributos utilizados, indique o número que reflita o grau de qualidade que você atribui
0 – Não sei
1 – Baixa – Campo não preenchido
2 – Baixa – Presença de muitos erros
3 – Baixa – Dificuldade de utilização
4 – Mediana ‐ Não confiável
5 ‐ Alta

Campos

CPF
Nome
Sexo
Data de nascimento
Endereço (completo)
Telefone (principal e celular)
E‐mail
Estado civil
Grau de escolaridade
Renda
Profissão

Fonte: Elaborada pela Autora

A

B

C

DW DM CRM

Malas
e‐mail
Cad
Diretas Marketing
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Tabela 32 - Questionário QD - Parte IV

Pesquisa Percepção da Qualidade de Dados
Parte IV – Qualidade Desejada
Dados de Identificação e Contato de Cliente
Indique o grau de importância que cada aspecto tem para você em relação aos dados de identificação e contato do cliente
1 ‐ Definitivamente Não
2 ‐ Pouco
3 ‐ Muito

Acurácia (Livre de
Erros)

Campos

Confiabilidade

Completude

Atualidade

Representação

CPF
Nome
Sexo
Data de nascimento
Endereço (completo)
Telefone (principal e celular)
E‐mail
Estado civil
Grau de escolaridade
Renda
Profissão

Fonte: Elaborada pela Autora

5.1.2.5 Resultado
A parte II do questionário de avaliação da QD é destinada à avaliação da
qualidade geral dos dados nos diversos sistemas que compõem a arquitetura. A
compilação dos dados gerou uma tabela como a Tabela 33 para cada sistema.
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Tabela 33 - Resultado da Qualidade Geral dos Dados do Sistema B

SISTEMA B
Questões

%
Definitivamente
Não

A informação é
facilmente
compreendida
A informação inclui
todos os valores
necessários
A informação é
facilmente recuperada
A informação é
verdadeira, precisa
A informação é
consistente
A informação é
apresentada de forma
concisa
A informação é clara
A informação é
confiável
A informação provê o
maior retorno para a
tarefa
A informação é
suficientemente atual
A informação agrega
valor
A informação é
formatada
corretamente
A informação possui
reputação de ter
qualidade
A informação é
completa para a
necessidade
A informação é
rapidamente acessada

%
Provavelmente
Não

%
%
Provavelmente Definitivament
Sim
e Sim

27%

7%

47%

% Não sei

27%

20%

53%

20%

27%

47%

7%

67%

27%

7%

60%

33%

7%

60%

33%

7%

20%

60%

7%

60%

67%

27%

7%

53%

27%

20%

20%

13%
100%

7%

27%

53%

27%

53%

20%

27%

60%

7%

60%

20%

20%

20%

Fonte: Elaborada pela Autora

A pesquisa mostrou que a maioria dos entrevistados considera as
informações de fácil compreensão, recuperação e agregam valor as suas
atividades diárias. Observou-se que a grande parte dos entrevistados não confia
plenamente nas informações extraídas dos sistemas, especialmente do DW e
DM, visto que há muita duplicidade. A maior insatisfação observada nos
entrevistados foi em relação à completude das informações.
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Em termos da qualidade percebida dos dados de cliente em cada sistema,
ficou claro que, a exceção do próprio cliente e do DBA, nenhum outro usuário
conhece o sistema Cad_Internet. Semelhantemente, o Sistema C é conhecido
apenas pela área de Vendas de Serviços e pelo DBA, por isso o resultado da
pesquisa evidenciou este fato. Na fase de avaliação, a integração entre estes
sistemas e o sistema B deverá ser testada, pois observa-se um ponto de
vulnerabilidade.
O Sistema B é tido como confiável muito em função de ser o sistema
responsável pela cobrança. Desta forma, a maior parte dos envolvidos crê que os
dados oriundos deste sistema possuem qualidade. Um raciocínio análogo é
percebido para os dados do sistema A. Como o preenchimento de seus dados
ocorre com a presença do cliente, a maior parte dos entrevistados acredita que os
dados de identificação e de contato possuem alta qualidade.
A qualidade percebida para os campos nome, data de nascimento e sexo é
tida como Alta. Neste ponto, percebe-se que os envolvidos não estão
considerando as duplicidades como fator de influência da qualidade de dados,
tampouco as abreviações que ocorrem no campo nome, e que podem ajudar que
o mesmo cliente apareça de várias formas nos cadastros. Já o CPF ganhou
qualidade mediana devido aos erros cadastrais, oriundos de vícios de digitação e
que ficaram explícitos quando da utilização deste dado.
O endereço, devido ao fato de não se saber qual é o mais atual para a
correta utilização, teve classificação da qualidade de mediana a baixa. Em
entrevista, os usuários de cobrança e atendimento salientaram que várias vezes
os clientes telefonam reclamando que não receberam a fatura mensal e, na
maioria dos casos, isto ocorre devido a desatualização deste campo.
O telefone residencial também é um dado não confiável na visão dos
envolvidos. Ele é inserido uma vez só e não sofre manutenção alguma.
Grau de escolaridade, renda, profissão são dados importantes para a
classificação do perfil do cliente, porém são pouco cadastrados. E-mail, tão
importante para a estratégia de e-mail marketing, e estado civil que auxilia na
classificação do perfil do cliente não são cadastrados. Por este motivo, os
envolvidos indicaram qualidade baixa para estes dados.
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Na avaliação de qualidade de dados sob o ponto de vista das dimensões
de QD, percebeu-se um despreparo dos envolvidos neste tema. Por exemplo,
85% dos entrevistados consideram a data de nascimento pouco importante no
contexto do CRM da empresa. Porém, 100% deles acreditam que o dado deve
ser confiável. Segundo Olson (2003), confiabilidade e acurácia são conceitos que
se complementam. Este mesmo aspecto foi percebido para grau de escolaridade
estado civil e demais campos que definem o perfil do cliente.
Todas as dimensões de QD foram consideradas muito importantes para o
e-mail, campo que não é preenchido nos sistemas existentes. Grau de
escolaridade e estado civil não são vistos como importantes, e por este motivo, as
dimensões de QD são consideradas pouco importantes para estes dois campos.
A Tabela 34 mostra a compilação dos resultados da percepção dos envolvidos
em função das dimensões de QD.
Tabela 34 - Resultado da Qualidade Desejada dos Dados de Cliente
Campos
CPF
Nome

Acurácia (Livre de
Erros)
•
•
•
•

100% Muito
Importante
100% Muito
Importante

•
•
•
•

100% Muito •
Importante •
100% Muito •
Importante
•

•

80% Pouco
Importante
85% Pouco
Importante
100% Muito
Importante
Telefone:
100% Pouco
Celular:
Muito
Importante
100% Muito
Importante
60% Pouco
Importante
60% Pouco
Importante
60% Pouco
Importante
60% Pouco
Importante

•

100% Muito
Importante
100% Muito
Importante
100% Muito
Importante
Telefone:
100% Pouco
Celular:
Muito
Importante
100% Muito
Importante
100% Pouco
Importante
100% Pouco
Importante
100% Pouco
Importante
100% Pouco
Importante

•

80% Pouco
Importante
85% Pouco
Importante
100% Muito
Importante
Telefone:
100% Pouco
Celular:
Muito
Importante
100% Muito
Importante
60% Pouco
Importante
60% Pouco
Importante
60% Pouco
Importante
60% Pouco
Importante

•
•
•
•
•
Telefone (principal e
celular)
•
•

•
Estado civil

•
Grau de escolaridade

•
Renda

•
Profissão

Atualidade

100% Muito
Importante
100% Muito
Importante

Data de nascimento

E‐mail

Completude

•
•
•
•

Sexo

Endereço (completo)

Confiabilidade

Fonte: Elaborada pela Autora

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

100% Muito
Importante
100% Muito
Importante
100%
Definitivam
ente Não é
Importante
85% Pouco
Importante
100% Muito
Importante
Telefone:
100% Pouco
Celular:
Muito
Importante
100% Muito
Importante
55% Muito
Importante
55% Muito
Importante
55% Muito
Importante
55% Muito
Importante

Representação
•
•
•

100% Muito
Importante
100% Muito
Importante

•

80% Pouco
Importante
85% Pouco
Importante
100% Muito
Importante

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telefone:
100% Pouco
Celular: Muito
Importante
100% Muito
Importante
60% Pouco
Importante
60% Pouco
Importante
60% Pouco
Importante
60% Pouco
Importante
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5.1.2.6 Conclusão

A abordagem TDQM, para a atividade Realizar Pesquisa de QD, possui todos
os aspectos que facilitam a utilização de uma metodologia ou processo. Sugere a
abordagem IQA como técnica de avaliação e define uma série de questionários
que podem ser .utilizados para medir a qualidade percebida dos envolvidos.
Por meio desta atividade, foi possível identificar a visão dos envolvidos em
relação à QD e constatar uma confusão nos conceitos e dimensões da QD. Este
fato ressalta a necessidade de se capacitar os envolvidos para que os dados
sejam gerados e manipulados adequadamente com o intuito de se produzir
informações de qualidade.
5.2 TDQM - Segunda Etapa: Medir

A missão desta etapa é medir a qualidade de dados nos diversos sistemas
fontes
Esta consiste em três atividades:
•

Definir métricas

•

Elaborar e programar fórmulas para a medição das métricas

•

Avaliar

as

fontes

de

dados

em

função

das

métricas

implementadas
Como as três atividades são intimamente relacionadas entre si, a avaliação
destas atividades são executadas conjuntamente e é mostrada nos tópicos que se
seguem.
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5.2.1 Execução
A realização desta atividade baseia-se em LEE et al (2006) que afirma que a
avaliação da qualidade de dados requer avaliação ao longo de dimensões. A
natureza de cada dimensão envolve, em geral, muitas variáveis que devem ser
claramente identificadas e definidas. Por exemplo, a acurácia é definida como
ausência de erros. Para a definição da métrica associada, deve-se deixar claro o
que é considerado como erro.
As métricas definidas por LEE et al (2006) contemplam 9 dimensões de QD e
8 métricas para a avaliação da qualidade da integridade de dados. Para esta
dissertação foram utilizadas as métricas listadas na Tabela 35. Como o intuito é
avaliar a aplicabilidade da abordagem, não serão utilizados todos os campos em
questão, mas somente aqueles que recebem acima de 85% de importância na
pesquisa de satisfação dos envolvidos apresentada na Tabela 34.
Tabela 35 - TDQM - Métricas de QD
Dimensão

Métrica (Expresso em Percentual)

Acurácia (Livre de erros)

ACR = 1 – (No total de unidades de dados
com erros/total de unidade de dados)

Completude

Observações
Foram considerados erros:
•

CPFs inválidos

•

CEPs inválidos

•

Duplicidades em Nome e CPF

CMP = 1 – (No de unidades de dados

Entende-se como dado incompleto, dados

incompletos/total de unidades de dados)

com valor nulo (Para campos não
obrigatórios) ou em branco (para campos
obrigatórios)

Confiabilidade

CNF = Min (CFP, ACR)
ACR - Acurácia

Comparação
•

Estrutura de endereço com as
tabelas do correio

CFP = Comparação com Fontes Padrão
Atualidade

ATL = Med (Idade dos dados)
Idade: Data atual – data de entrada

Representação

RPR = 1 – (No de unidades de dados que
violaram a consistência/total de unidade de

Tomado

como

base

os

dados

endereço
Formato de e-mail
Padronização de logradouro

dados)
Abreviação de Nomes Próprios

Fonte: Elaborada pela Autora

de
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A completude não seguiu o critério de se tomar os campos acima de 85% de
importância, visto que na etapa 1 – definir, já se havia identificado problemas na
inserção dos dados. Por este motivo, esta dimensão foi analisada para todos os
campos
Para a integridade dos dados foi medida conforme Tabela 36.
Vale ressaltar que as métricas abaixo servem para o esquema de banco de
dados relacional, não sendo adequadas para o esquema dimensional utilizado
para o DW e DM.
Tabela 36- Métricas de Integridade de Dados
Integridade

Métrica (Expresso em

Regra

Percentual)
Existência de PK

EPK = 1 – (Quantidade de

Leitura do catálogo do SGBD para verificação das

Tabelas sem

PKs declaradas para cada tabela.

PK/Quantidade de tabelas
envolvidas)

Como os SGBDs já criam automaticamente um
índice único associado a PK, basta que ela exista
para que a unicidade seja verificada.

Nulidade

NUL

=

1

–

(Valores

Verificado por meio da completude

nulos/quantidade total de
dados)
Validade

VLD = 1 – (quantidade de
inválidos/quantidade

Verificados por meio da acurácia

total

de dados
Duplicidade

DPL = Quantidade Total de
Dados – Quantidade de

Select count (distinct Campo)
From tabela

valores distintos
Os campos CPF e Nome foram utilizados para esta
consulta. Esta regra vale para os sistemas A, B, C e
Cad_Internet, mas não se aplicam ao DW e DM,
pois eles são históricos e podem apresentar versões
diferentes dos dados para o mesmo cliente.
Existência de FK

EFK = 1 – (Quantidade de

Leitura do catálogo do SGBD para verificação das

FKs declaradas/

FKs declaradas para cada tabela.

Quantidade de FKs que
deveriam existir

Fonte: Elaborada pela Autora
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A amostra de dados fornecida pela empresa contempla um total de 1000
registros para cada sistema envolvido, a exceção do sistema CAD_Internet, pois a
base é limpa mensalmente, e por isso só havia 200 registros disponíveis.
5.2.2 Resultado
A medição da qualidade de dados é uma atividade que deve ser realizada,
preferencialmente, por meio de uma ferramenta de análise da qualidade dos
dados, que, segundo SHIDOMI (2004) destinam-se a encontrar anomalias nos
dados, suas estruturas e regras de negócio, permitindo auditá-los periodicamente.
Como não havia ferramenta disponível, as métricas foram implementadas por
meio de consultas escritas em SQL.
O resultado desta atividade apontou os mesmos problemas identificados por
meio do estudo preliminar apresentado no capítulo 4, a exceção dos erros de
digitação.
Pela medição realizada percebeu-se que, a acurácia dos dados relativos ao
campo CPF é igual para os sistemas A, B e C. Isto pode ser explicado devido ao
fato do cadastramento de CPF ser realizado somente no sistema A. Nos demais
sistemas não há re-digitação deste campo. DW e DM possuem avaliação
semelhante, pois é o DW que alimenta o DM. O Sistema CAD_Internet, não
apontou erros em seus dados. A Tabela 37 mostra o resultado obtido.
Tabela 37- Exemplo de Medição da Qualidade - Acurácia

A
CPF
CEP

75
85

Acurácia (%)
B
C
Cad_Internet
75
75
100
85
90
100

DW
65
80

DM
65
80

Fonte: Elaborada pela Autora

A completude se mostrou insatisfatória para o campo e-mail. Como ele não é
presente no sistema A, que inclui o cliente, ele deveria ser tratado nos demais
sistemas que atualizam os dados cadastrais. Porém, isto não ocorre, e, por
conseguinte o e-mail não é inserido.
Embora não tenham sido campos considerados importantes na visão do
usuário, vale ressaltar que os campos que definem o perfil de cliente ou não são
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cadastrados (escolaridade) ou possuem um baixo grau de completude (estado
civil, renda e profissão) conforme Tabela 38.
Tabela 38 - Medicação da QD - Completude

CPF
Nome
Sexo
Data Nascimento
Endereço
Telefone Res
Cel
e‐mail
Estado civil
Grau Escolaridade
Renda
Profissão

A
100,00%
100,00%
95,00%
100,00%
100,00%
85,00%
100,00%
0,00%
25,00%
0,00%
15,00%
30,00%

Completude
B
C
Cad_Internet
DW
DM
100,00% 100,00%
100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00%
100,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00%
95,00% 95,00%
100,00% 100,00%
0,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00%
100,00% 100,00%
85,00% 0,00%
100,00%
85,00% 85,00%
100,00% 100,00%
100,00%
100,00% 100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
25,00% 25,00%
0,00%
20,00% 20,00%
0,00%
0,00%
0,00%
20,00% 20,00%
0,00%
0,00%
0,00%
15,00% 15,00%
0,00%
0,00%
0,00%
15,00% 15,00%

Fonte: Elaborada pela Autora

A dimensão atualidade não pode ser medida, pois não há dados sobre a
data da inclusão do endereço. Este foi um dos principais problemas reportados
pelos envolvidos nas entrevistas.
A confiabilidade geral dos dados alcançou média superior a 75%. Porém,
para o campo endereço, apesar de ser confiável, sua utilização apresenta
dificuldades devido à dimensão atualidade.
Em relação à integridade dos dados, percebe-se que:
o Todas as tabelas possuem PK, a exceção da tabela de endereço do
sistema B;
o A nulidade e a validade foram medidos, respectivamente por meio
da completude e acurácia respectivamente;
o A maior incidência de duplicidades ocorre no sistema A. Tudo indica
que isto corre devido ao fato de haver recadastramento do cliente
quando o mesmo adquire um novo número de celular. Como este
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sistema alimenta o sistema B, este também recebe essas
duplicidades.
o A exceção do DW e DM, as FKs são implementadas nos sistemas
fontes, A, B, C e Cad_Internet. A integridade entre sistemas é
prevista por meio de replicação
5.2.3 Conclusão
A medição possibilitou complementar os trabalhos do Estudo Preliminar,
confirmando os problemas de qualidade de dados e enfatizar os problemas
relativos a completude e a acurácia.
Pelo fato de não ter sido realizada por meio de uma ferramenta específica
para este fim, foi observado dificuldade em melhorar os resultados já obtidos com
o estudo preliminar, devido ao mecanismo utilizado para efetuar a medição. Como
exemplo pode-se citar a identificação de registros duplicados. As ferramentas
específicas para auditoria de dados trazem algoritmos que permitem indicar
registros duplicados com maior precisão, pois utilizam chaveamento e fonética
para identificar tais duplicidades.
A medição da integridade dos dados, da forma sugerida pela abordagem, não
trouxe resultados adicionais ao estudo preliminar realizado no capítulo 4.
Mesmo assim, a medição atingiu o resultado esperado, possibilitando ter-se
uma visão de como os dados estão em relação às dimensões de QD.
O resultado geral desta etapa foi considerado eficaz, pois atingiu os objetivos
previstos pela abordagem.
As métricas definidas por esta abordagem são relacionadas a bases de dados
transacionais. Não foi observada nenhuma métrica direcionada a bases de
suporte à decisão (DW e DM), como sugere AMARAL (2003). Por este motivo
esta etapa não foi considerada completa
5.3 TDQM - Terceira Etapa: Analisar

A missão desta etapa é analisar as causas da baixa qualidade de dados nos
diversos sistemas fontes e apoiar o planejamento da melhoria da qualidade no
processo de limpeza dos dados e/ou no redesenho dos processos pertencentes
ao ciclo produtivo da informação.
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Segundo LEE et al (2006) a melhoria da qualidade de dados só é conseguida
após a compreensão da natureza dos respectivos problemas de QD e deve
abordar não somente os dados propriamente ditos, mas todo o ambiente de sua
produção, de banco de dados a processos.
LEE et al (2006) afirma que os problemas de QD são identificados e tratados
por meio de sintomas e estes podem se relacionar a uma das 10 origens de
problemas propostas por ele.
A seguir, é apresentada a análise de cada componente do processo produtivo
dos dados em questão.
5.3.1 Execução
LEE et al (2006) sugere que para cada problema identificado, deve-se propor
causas-hipóteses para explicar os respectivos problemas em cada sistema
envolvido. As causas hipóteses estão relacionadas às origens de problemas
definidas por LEE et al (2006). Quatro delas se encaixam no estudo de caso desta
dissertação. São elas:
4. Múltiplas origens de dados: Quatro sistemas para a manutenção de
dados de endereço de cliente. Foi verificado como o sincronismo entre
os

sistemas

era

estabelecido

e

averiguado

o

seu

correto

funcionamento;
5. Mudanças nas necessidades de dados: Novos dados foram sendo
necessários

no

estratégicas.

Foi

cadastro

de

verificado

clientes
como

devido

estas

às

necessidades

necessidades

foram

implementadas, em quais bases de dados e se o processo de inserção
e atualização dos dados também foram alterados para suportar tais
necessidades;
6. Regras de entrada de dados: Foi verificada a existência de
implementação de restrições e/ou regras para impedir a entrada de
dados incorretos ou duplicidades;
7. Sistemas distribuídos: A empresa possui uma plataforma transacional
composta pelos sistemas fontes (A, B, C) e uma plataforma gerencial
composta pelo DW, DM e aplicações analíticas, tais como CRM. Foi
verificado se as rotinas de ETL tratam os dados e realizam o que
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KIMBALL (2002) afirma ser necessário para o tratamento de dados: a
limpeza dos dados.
Após a identificação das causas dos problemas, LEE et al (2006) afirma que
deve-se listar as ações de melhoria que podem ser resumidas em:
•

Definição do gestor de informações

•

Tratamento corretivo de dados (limpeza)

•

Tratamento preventivo nas entradas de dados

5.3.2 Resultado
Foi realizada a análise de cada problema de qualidade de dados percebido e
o resultado segue abaixo:
1. Registros duplicados:
•

O Sistema A não possui qualquer mecanismo que impeça a inclusão de
duplicidades. As chaves primárias definidas são seqüenciais sem valor
conceitual, não sendo capazes de garantir a unicidade conceitual dos
registros. Analisando o processo de inserção de clientes, observou-se
que, quando um cliente adquire uma nova linha, ele é recadastrado,
sem pesquisa prévia da existência do registro do cliente. Além disto,
mesmo que houvesse a pesquisa prévia para a verificação da
existência do cliente, a estrutura de dados não permite que haja mais
que uma linha para um cliente. A cardinalidade do relacionamento entre
linha e cliente está implementada como 1 para 1 e não um para muitos.
A duplicidade que ocorre neste sistema é propagada para os sistemas
B e C;

•

As rotinas de ETL não tratam tais duplicidades e além das duplicidades
oriundas do cadastramento, há a duplicidade em decorrência da
existência de mais que um endereço para o cliente. Como a dimensão
Cliente é composta também pelo endereço, cada endereço diferente
gera uma inserção nesta tabela.

2. Atualidade dos Endereços
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•

Os endereços podem ser atualizados em quatro sistemas distintos: A,B,
C e Cad_Internet. A consolidação dos endereços é realizada no
sistema B por meio de rotinas de replicação de dados que rodam toda
noite. Foi verificado que tais rotinas nem sempre rodam conforme o
projetado. Por exemplo, a rotina que levam os dados do sistema
Cad_internet para o sistema B não rodava há um mês sem que
qualquer providência tivesse sido tomada;

•

O sincronismo entre o sistema C e o sistema B não está escalonado de
forma automática. Por este motivo, há a possibilidade de ele não
ocorrer e provocar inconsistências de dados influenciando a acurácia
dos dados de endereço.

3. Dados ausentes
•

A necessidade do cadastro do e-mail do cliente é recente. Por este
motivo, houve a necessidade de se alterar as bases de dados. Foram
alterados os sistema C e B acrescentando uma coluna nas respectivas
tabelas de cliente. O Sistema A, sistema responsável pela inserção de
clientes, não foi alterado, portanto a inserção deste dado deveria ser
realizada na atualização do cadastro de clientes. Porém, o processo de
atualização não foi alterado e os usuários não solicitam o e-mail. Como
resultado o dado não é inserido, ainda que haja estrutura de dados
reservada para tal;

•

O mesmo problema ocorre com grau de escolaridade. No ambiente de
suporte à decisão, DW e DM esses dados são inserido como “Não
Informado”;

•

Estado civil, renda e profissão podem ser inseridos no momneto da
inclusão do cliente no sistema A. Porém, muitos atendentes não
solicitam esses dados ao cliente. Como esses campos não são
obrigatórios, o cliente é incluído sem esses campos preenchidos.

4. Dados incompletos (Endereço)
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•

Da amostra apresentada, foram encontrados registros sem a
informação de Bairro. Porém, o CEP foi cadastrado em todos os
registros. Por meio deste campo é possível localizar geograficamente o
cliente. No ambiente de suporte à decisão não há enriquecimento de
dados, e, por este motivo, para os registros que não apresentam o
bairro cadastrado, encontra-se “Não Informado”.

5. Dados não padronizados (nome e endereço):
•

Tanto o nome, quanto o endereço podem ser abreviados de qualquer
forma. Foram encontrados nomes compostos cujo segundo termo ora
estava abreviado, ora estava por extenso. Exemplo Ana Paulo Furtado
e Geórgia N. Carvalho. No caso de abreviações, algumas aparecem
seguidas de ponto e outras não. Para o endereço, ocorre problema
similar. Foram encontradas várias versões para tipo de logradouro,
exemplo Rua, R, R., Av., Avenida, dentre outras. A causa deste fato é
que não há padronização para estes campos, por conseguinte o
usuário não é orientado sobre a maneira correta de se inserir tais
dados. Os sistemas fontes não oferecem mecanismos que orientem o
usuário na inserção de dados;

•

Os ETLs que carregam o DW e DM apresentam atividade de
padronização apenas para campos não informados. Não trata os
problemas de padronização.

• Erros de digitação (CPF, nome e endereço)
1. Observou-se que não há regras de validação implementadas nos
sistemas, tampouco nos bancos de dados (check constraints). Nem
mesmo a rotina de verificação de CPF está ativa nos sistemas fontes.
Não há qualquer mecanismo para a correção ortográfica no momento
da inserção de dados e nem nas rotinas de sincronismo de dados e
ETL.
2. Foi observado que os erros de digitação têm duas causas básicas:
a. Vícios de digitação: para agilizar o cadastramento, insere-se
dados incorretos, tal como CPF 999.999.999-99. Como não há
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recursos de validação implementados, esses dados são
inseridos poluindo a base.
b. Erros de ortografia: Devido a necessidade de agilidade no
cadastramento,

muitos

atendentes

digitam

os

dados

apressadamente, facilitando a incidência de erros de digitação
errada.
5.3.3 Conclusão
Por meio da etapa analisar foram identificadas as causas dos problemas de QD
existentes. A
resume os resultados conseguidos e sugere ações de melhoria.
Tabela 39 - TDQM - Problemas X Causas X Ação de Melhoria
Problema
•

Registros

Causa
•

duplicados

Inexistência de mecanismos eficazes de garantia

Ação
•

de unicidades, tais como índices alternativos,
validações nos sistemas que apontem possíveis
•

por meio de Limpeza de Dados
•

Tratamento corretivo das

duplicidades, dentre outros;

estruturas de dados, incluindo

O processo de cadastramento de clientes na

definição de índices de unicidade

aquisição de novas linhas não prevê uma consulta
•

Tratamento corretivo dos dados

•

Tratamento preventivo na

prévia para a verificação da existência do cliente

entrada de dados com pesquisa

Erro de modelagem. A cardinalidade entre linha e

pro ativa no cadastro de cliente

cliente está incorreta e obriga a se recadastrar o
cliente sempre que houver mais que uma linha.
•

Atualidade

•

Existência de vários pontos de atualização

dos

•

Falha nas rotinas de sincronismo (Cad_Internet

informação e alteração de

para Sistema B e Sistema C para Sistema B)

processo de negócio

endereços
•

Inexistência de marca de tempo para identificar o

•

•

Definição do gestor da

Tratamento corretivo nas rotinas
de sincronismo de dados

registro mais atual
•

Tratamento corretivo nas
estruturas de dados inserindo
campo data de inclusão/alteração
para endereço

Fonte: Elaborada pela Autora
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Tabela 40 - TDQM - Problemas X Causas X Ação de Melhoria (continuação)
Problema
•

Dados

Causa
•

ausentes

Os campos e-mail, grau de escolaridade não

Ação
•

constam no sistema A, mas sim nos sistemas B
e C. Neste caso deveriam ser inseridos na

alteração de processo de negócio
•

Enriquecer os dados com a

atualização de endereço. Porém, neste

aquisição de informação ou

processo, os usuários não solicitam este tipo de

estratégia de telemarketing

dado ao cliente.
•

Definição do gestor da informação e

•

Os campos estado civil, renda e profissão são

Treinar usuários para efetuar o
cadastro de forma correta

pouco cadastrados
•

Dados

•

Dado sobre bairro nem sempre é cadastrado.

incompletos

•

Não há validação da informação com tabelas de

(endereço)

referência, como por exemplo CEP, que valida e
•

•

Tratamento corretivo dos dados por
meio de Limpeza de Dados

•

Tratamento preventivo na entrada de

garanta a completude das informações

dados com a utilização de validação

ETL não trata o enriquecimento de dados

de dados tendo como referência a
tabela do Correios
•

Inserir limpeza de dados nas rotinas
de ETL

•

Dados não

•

Não há padrão para o cadastramento garantido

•

Definição do gestor da informação e

padronizad

via normas nem via sistema. Os usuários não

criação de padrões para

os (nome e

são orientados sobre este assunto.

cadastramento

endereço)

•

ETL trata apenas o formato do tipo de logradouro

•

Tratamento preventivo na entrada de
dados com a utilização de validação
nos campos

•

Inserir limpeza de dados nas rotinas
de ETL

•

Erros de

•

Vícios de digitação

digitação

•

Falta de implementação de mecanismos de

dados com a utilização de validação

validação na entrada de dados

nos campos

(CPF, nome
e endereço)

•

Erros de ortografia

•

•

Tratamento preventivo na entrada de

Inserir limpeza de dados nas rotinas
de ETL

Fonte: Elaborada pela Autora

Apesar de a abordagem não trazer muitos detalhes sobre como analisar os
problemas de QD para buscar suas causas, a execução desta atividade foi
realizada sem dificuldades e foi considerada eficaz por ter alcançados os
resultados desejados. Não foi completa, pois não aborda questões explícitas
sobre metadados.
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5.4 TDQM - Quarta Etapa: Melhorar

A missão desta etapa é priorizar as áreas chaves para o plano de melhoria
e efetivamente planejá-lo.
Para esta etapa foi utilizado LEE et al (2006) como referência bibliográfica.
5.4.1 Execução
LEE et al (2006) sugere que dada a percepção dos usuários sobre a
qualidade de dados, conseguida na etapa definir, e os resultados da medição da
qualidade de dados, conseguida na etapa medir, deve-se priorizar os problemas e
as respectivas soluções ( etapa avaliar) para compor o planejamento da melhoria
da qualidade de dados.
Para a priorização foi utilizada a matriz de priorização proposta por LEE et al
(2006). Nela, confronta-se a percepção dos usuários X medição da qualidade de
dados. Este confronto cairá em um dos quatro quadrantes abaixo listados e
apresentados na Figura 29.
•

.Quadrante I: Baixa importância para os usuários e baixa incidência de
problemas;

•

Quadrante II: Alta importância para os usuários e baixa incidência de
problemas;

•

Quadrante III: Baixa importância para os usuários e alta incidência de
problemas

•

Quadrante IV: Alta importância para os usuários e alta incidência de
problemas

Figura 29 - TDQM Quadrantes de Priorização
Fonte: Elaborada pela Autora
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As ações a serem priorizadas devem contemplar o quadrante IV. Se a
análise indicar os quadrantes I, II e III, LEE et al (2006) sugere que se faça
análise posterior para avaliar-se custo benefício.
De posse desta análise foi montada um exemplo de lista de prioridade das
ações de melhoria. O desenvolvimento do plano propriamente dito para a
execução de cada uma das ações não é escopo deste trabalho, pois o objetivo é
verificar se a abordagem permite construí-lo a partir da definição e análise do
cenário de QD, problemas, causas e soluções.
5.4.2 Resultado
Wang (2000) afirma que as ações a serem priorizadas são aquelas que
impossibilitam o uso da informação. Sendo assim, com base nessa afirmação e
na análise dos quadrantes de LEE et al (2006) tem-se:a lista de priorização das
ações de melhoria conforme
.
5.4.3 Conclusão
O foco das melhorias deve priorizar a utilização dos dados, Por este motivo,
os problemas que inviabilizavam as execuções das ações estratégicas, bem como
as atividades operacionais devem ser priorizadas.
O uso dos dados para campanhas, malas diretas, dentre outros, é realizado
por meio do DW e DM. Por este motivo a limpeza dos dados nestas duas bases
foi priorizada. Devido a isto, ações que impedem a reincidência de tais problemas
também foram priorizadas.
A partir da
, é possível elaborar o plano de melhoria detalhado.
Esta etapa foi executada sem dificuldades de maneira eficaz. A completude
ficou comprometida, pois não permitiu o direcionamento para melhoria em relação
a metadados.
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Prioridade
1
1
1
1
1
1
2

2
2

3
3

Ação
Limpeza de Dados no ETL (DW e
DM)
Tratamento corretivo das estruturas
de dados
Definição do gestor da informação
Alteração de Processo
Tratamento corretivo nas rotinas de
sincronismo de dados
Enriquecer os dados com a
aquisição de informação ou
estratégia de telemarketing
Limpeza de Dados dos sistemas
fontes
Tratamento preventivo na entrada
de dados com a utilização de
validação de dados tendo como
referência a tabela do Correios
Tratamento preventivo na entrada
de dados com a utilização de
validação nos campos
Tratamento preventivo na entrada
de dados com pesquisa pro ativa no
cadastro de cliente
Criação de padrões para
cadastramento

Registros
duplicados

Atualidade
dos endereços

x
x

Dados
ausentes

Dados
incompletos
(endereço)

Dados não
padronizados
(nome e endereço)

Erros de digitação
(CPF, nome e
endereço)

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x
x
x

x

x
x

x

Tabela 41 - TDQM – Exemplo de Priorização das Ações de Melhoria
Fonte: Elaborada pela Autora

x

x
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5.5 Avaliação Geral da TDQM

De uma maneira geral, a abordagem TDQM trata de forma consistente e
técnica os problemas de qualidade de dados. Por meio de sua aplicação, foi
possível aprofundar na análise dos problemas de QD, encontrando suas causas e
direcionando ações de melhoria.
Como a abordagem sugere as técnicas a serem utilizadas, a sua aplicação
torna-se objetiva, podendo ser realizada por profissionais com qualquer nível de
experiência.
Percebe-se que o tratamento das ações de melhoria altera o dia a dia das
pessoas, pois algumas ações alteram processos de negócio. Isto era previsto,
pois a TDQM encara a informação como um produto, com um processo produtivo
específico e que envolve toda organização. Tal processo influencia e é
influenciado pelos processos de negócio.
Porém, a abordagem possui alguns pontos fracos que merecem ser
ressaltados:
1. A TDQM não aborda de forma explícita a questão dos metadados, que,
segundo as principais referências bibliográficas, é um ponto crucial
para se ter qualidade de dados;
2. O estudo de caso mostra um ambiente distribuído, englobando
ambiente transacional (sistemas fontes) e gerencial (DW e DM). Os
aspectos técnicos de projeto de banco de dados para estes dois
ambientes são distintos entre si. A abordagem TDQM trata as questões
de integridade de dados para ambientes transacionais, notadamente
para modelo relacional. O projeto de banco de dados para DW e DM é
construído a partir das técnicas de modelagem muitidimensional,
INMON (2005) e KIMBALL (2002), e, por conseguinte, a avaliação da
integridade de dados contemplando apenas aspectos relacionais não é
satisfatória;
3. De maneira análoga, as métricas definidas nesta abordagem não
cobrem

aspectos

AMARAL(2003).

específicos

para

DW

e

DM,

como

sugere
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As tabelas 39 a 41 apresentam o resumo da avaliação geral da aplicabilidade
da TQDM para cada uma de suas etapas seguindo os critérios de análise
individual apresentados no item 4.3.1 e relembrados aqui. Os critérios de
avaliação são:
•

O grau de dificuldade, classificado como:
o Alto: Ausência de detalhamento, atividade genérica e
inexistência de condições necessárias a realização da
atividade
o Médio: Algum detalhamento, atividade com foco específico
específica e existência de condições necessárias a realização
da atividade
o Baixo: Existência de detalhamento, atividade com foco
específico e existência de condições necessárias a realização
da atividade

•

A eficácia classificada em temos de resultados:
o Resultados satisfatórios: Se todos os resultados previstos
pela abordagem foram alcançados, garantindo que o objetivo
tenha sido cumprido;
o Resultados parcialmente satisfatórios: Pelo menos um
resultado não foi alcançado;
o Resultados insatisfatórios: Todos os resultados não foram
alcançados.

•

A completude, que avaliada sob dois aspectos:
o Realização dos passos previstos: Considerada completa se
foi realizada integralmente. É considerada incompleta se pelo
menos um passo não foi realizado.
o Tratamento dos problemas de QD do CRM estudado:
Considerada completa se todos os problemas são tratados e
considerada incompleta se pelo menos um problema não tiver
sido tratado.
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Tabela 42 - Resumo Avaliação Grau de Dificuldade de cada Processo da TDQM
Grau de Dificuldade

Etapa

Detalhamento

Generalidade

Condições para Execução

Classificação

Definir

Presente

Especifica

Existente

Baixo

Medir

Presente

Específica

Existência Parcial (Depende

Médio

de ferramenta apropriada)
Analisar

Presente

Específica

Existente

Baixo

Melhorar

Presente

Especifica

Existência Parcial

Médio

Fonte: Elaborada pela Autora

Tabela 43 - Resumo Avaliação da Eficácia de cada Processo da TDQM
Eficácia
Etapa

Classificação

Definir

Resultados Satisfatórios

Medir

Resultados Satisfatórios

Analisar

Resultados Satisfatórios

Melhorar

Resultados Satisfatórios

Observação

Fonte: Elaborada pela Autora

Tabela 44 - Resumo Avaliação da Completude de cada Processo da TDQM
Completude
Completude da Realização
Observação

Completude do Tratamento do CRM

Etapa

Classificação

Classificação

Observação

Definir

Completa

Completa

Mapeia todo o ambiente do CRM estudado

Medir

Completa

Incompleta

Não foram definidas métricas direcionadas ao
ambiente DW e DM, bem como relacionadas a
metadados.

Analisar

Completa

Incompleto

Não foi definida causas hipóteses relacionadas
à metadados

Melhorar

Completa

Incompleta

Pelo fato de não terem sido definidas ações de
melhoria para metadados, não houve
priorização e direcionamento para tais
questões. Além disto, a limpeza é citada, mas
não abordada de forma completa

Fonte: Elaborada pela Autora
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6 6 APLICABILIDADE DA ABORDAGEM TQdM
Para a execução das atividades desta abordagem foram utilizadas
ENGLISH (1999, 2003) E SHIDOMI (2004) como referências bibliográficas.
Neste capítulo é apresentada a avaliação da aplicabilidade da abordagem
TQdM (Total Quality Data Management) que se estrutura em 6 processos.
6.1 TQdM – Processo 6: Estabelecer Ambiente de QD

Este processo representa os requisitos necessários para sustentar um
ambiente de melhoria contínua de qualidade de dados. Consiste em 20 passos
que vão desde a identificação do nível de maturidade do gerenciamento da
qualidade de dados até a continuidade de processos de melhoria.
6.1.1 Execução
ENGLISH (1999) propõem que o processo 6 seja executado por meio de 20
passos que tem o objetivo de preparar a organização para a implementação da
qualidade de dados, o que envolve avaliar o nível de maturidade da empresa
segundo o modelo de maturidade proposto por ENGLISH (1999), que propõe 5
níveis de maturidade a saber:

Os

•

Estágio de Incerteza (Inicial

•

Estágio de Reconhecimento (Despertar)

•

Estágio de Esclarecimento (Definido)

•

Estágio de Sabedoria (Medido)

•

Estágio de Segurança (Otimizado)
20

passos

envolvem

questões

desde

questões

organizacionais,

estratégicas, até questões que relacionam à qualidade de dados às estratégias da
empresa.
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A execução deste processo foi realizada, passo a passo, da seguinte forma:
1. Identificar o nível de maturidade da organização em QD;
A TQdM não oferece detalhes de como identificar o estágio de
maturidade da organização para o gerenciamento da qualidade de
dados. Ela define apenas as características que cada estágio deve ter.
Assim sendo, para a identificação do nível de maturidade da empresa
estudada, foi tomado como base as características de cada nível, e por
este motivo a empresa encontra-se no estágio 2 de maturidade, no qual
ela reconhece que possui problemas de qualidade de dados em virtude
do insucesso da utilização de dados do CRM, mas não possui uma
ação efetiva e corporativa de gerenciamento da QD;
2. Planejar os objetivos para o gerenciamento da informação e para
melhoria da qualidade da informação visando descrever o possível
estado futuro da empresa e os problemas que serão resolvidos;
A TQdM não traz detalhes de como elaborar o planejamento do
gerenciamento de informações com foco na melhoria da qualidade da
informação. Este passo, dado o seu objetivo, deveria envolver a
empresa inteira e exige que os envolvidos tenham consciência e
entendimento de que há problemas de qualidade de dados, o impacto
de tais problemas e a visão de como a empresa deve agir para
solucioná-los e evitar reincidências.
A empresa estudada não possui tal visão, porque ela se encontra no
estágio 2 de maturidade de QD. Ela está tomando ciência de que
existem problemas de QD devido ao CRM utilizado, mas não possui
conhecimento se nas demais áreas de negócio há problemas de QD.
Pelos motivos expostos, não foi possível a realização deste passo.
3. Identificar e nomear um líder da qualidade da informação para tomar
alguma atitude e iniciar o processo;
Embora a TQdM não forneça instrução de como realizar esta tarefa, foi
possível

realizá-la

pois

a

empresa

já

havia

determinado

os
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responsáveis pelo processo de qualidade de dados relacionados a
cliente. Em vista disso, foi estabelecido que o líder da qualidade de
dados seria a Diretora de Atendimento.
4. Conduzir uma pesquisa de satisfação dos clientes com as informações
para encontrar as frustrações e barreiras resultantes da informação
sem qualidade;
Como a TQdM não mostra como realizar a pesquisa de satisfação dos
envolvidos, a satisfação dos usuários foi analisada segundo os
resultados da pesquisa realizada no Estudo Preliminar, apresentado no
capitulo 4 desta dissertação.
5. Identificar outras iniciativas de melhorias de qualidade de dados,
interna ou externa, bem como buscar aprendizado e consultoria
especializada.
Este passo destina-se a identificar os requerimentos necessários para a
mudança de cultura de toda a organização em relação à qualidade de
dados e preparar a empresa para esta mudança.

Mais uma vez a

abordagem não traz informações de como executar tal atividade.
Para que fosse possível realizar esta atividade, a empresa deveria
contratar os serviços de uma consultoria especializada em qualidade de
dados para que ela conduzisse os trabalhos de auditoria de dados em
todos os sistemas da empresa e envolvesse os responsáveis pelos
dados destes sistemas. Como não foi possível ter o acesso a todas as
áreas da organização, este passo não foi realizado.
6. Selecionar uma área pequena, gerenciável e com alto retorno para
conduzir um projeto piloto;
A TQdM não direciona a seleção da área a ser utilizada como projeto
piloto, Ele recomenda escolher a área que tenha o menor custo p-ara a
avaliação e o maior impacto em termos de benefícios, Porém a
empresa em questão já possui um foco para os primeiros trabalhos de
qualidade de dados. Foram selecionadas as áreas relacionadas ao
CRM estudado.
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7. Definir um problema do negócio a ser resolvido e as métricas para o
sucesso do projeto de melhoria da qualidade da informação;
A abordagem não direciona a execução desta atividade, nem para a
definição do problema de negócio, nem para a definição das métricas
para o sucesso do projeto de melhoria da qualidade da informação.
Porém a própria empresa já havia identificado o problema de negócio a
enfrentar:
Estreitar a relação com o seu cliente, criando diferenciais que
promovam a sua retenção.
Embora ela não tenha definido métricas associadas ao problema, tais
métricas poderiam ser definidas tomando-se como base os problemas
de QD, como, por exemplo, a falta de preenchimento de e-mail.
Atualmente 100% dos e-mails não são preenchidos. Uma métrica
possível de ser definida é o percentual de preenchimento deste dado.
Pode-se, inclusive definir uma meta de qualidade. Se atingir 70% de
preenchimento, o projeto considerado bem sucedido.
8. Definir a cadeia de valores da informação e desenvolver um inventário
pequeno e seleto de informações críticas;
A TQdM não fornece detalhes de como inventariar a cadeia de valor da
informação. Mas foi possível identificar os sistemas, tabelas e
profissionais envolvidos por meio do estudo preliminar.
9. Desenvolver critérios para avaliação da qualidade das informações
críticas;
Este passo faz parte do Processo 2 – Avaliação da Qualidade da
Informação. Por este motivo não foi realizado neste momento
10. Calcular o valor agregado para o cliente, se possível, para estimar a
ausência e perda de oportunidades resultantes das informações sem
qualidade;
A TQdM não disponibilizou informações suficientes para se executar
esta atividade. Além disto, a empresa não dispunha das informações
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necessárias para a realização do calculo do valor agregado. Mas uma
possibilidade seria calcular o custo da mala direta para o contato com o
cliente e o custo de se realizar e-mail marketing. A diferença poderia
ser um indicador da redução do custo do contato direto com o cliente
após a melhoria da qualidade de dados.
11. Analisar informações relacionadas com as queixas e os problemas dos
clientes;
Como a pesquisa de satisfação dos clientes com as informações foi
baseado no estudo preliminar, a análise das queixas e problemas de
QD relatados pelo cliente também foi baseada neste estudo. Assim, as
principais queixas do envolvidos com o CRM são:
•

Dificuldade de utilização dos dados de endereço

•

Ausência de dados, dando-se grande importância a e-mail

•

Duplicidades

12. Quantificar os custos resultantes dos problemas de qualidade dentro do
conjunto de informações críticas do projeto piloto;
A TQdM não traz detalhes de como realizar a quantificação do custo da
má qualidade de dados para esta atividade do processo 6. O processo
3 desta abordagem é dedicado a calcular este custo. Por este motivo,
esta atividade não foi realizada pois o será no Processo 3.
13. Identificar e desenvolver afinidade e comunicação pessoal com os
responsáveis e proporcionar orientação consciente;
A TQdM não traz detalhes de como estabelecer a comunicação com os
responsáveis pela qualidade de dados. Como a aplicação da
abordagem fez parte de uma pesquisa de mestrado, a comunicação
estabelecida com a empresa foi realizada por meio de relatórios
contendo as análises de cada passo/atividade cumprida.
14. Definir informações de controle e regras de qualidade;
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A TQdM não explicita que tipos de controle e regras de qualidade de
dados devem ser estabelecidas. Uma alternativa para se definir tais
controles e regras é a análise dos problemas de QD detectados no
ambiente de CRM. Exemplo:
•

Registros duplicados:
o Regra:

O

Cliente

é

cadastrado

uma

única

vez,

independente de se ter mais que um número de celular
o Controle: Implementação de índices únicos composto por
atributos que garantam a unicidade
•

Dados ausentes (e-mail)
o Regra: O cliente deverá ter o e-mail informado.
o Controle: Campo definido como Not Null

15. Definir processos, princípios e objetivos da qualidade da informação;
Os processos a serem definidos para a qualidade de dados faz
referência aos processos da própria metodologia TQdM.
Como princípios, a TQdM estabelece: Informação como produto;
Identificação dos consumidores; Planejamento da QD; Controle e
Monitoração da QD, Gestores da Informação; Utilização de ferramentas
de QD; Acrescentar QD no desenvolvimento de aplicações; Processo
contínuo de melhoria; Aplicação de métodos científicos para gerenciar,
controlar e melhorar a QD.
Os objetivos da QD, conforme já mencionado, foram estabelecidos para
o projeto piloto, e não para a empresa como um todo, conforme sugere
a abordagem.
16. Analisar as barreiras sistemáticas para qualidade da informação e
recomendar mudanças;
Este passo identifica os ingredientes culturais e de sistemas que
incentivam a baixa qualidade de dados. Foram observados a existência
de aspectos organizacionais (metas, regras, dentre outros) que
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pudessem influenciar a qualidade do cadastramentos dos dados, bem
como barreiras sistêmicas relacionados à inserção, atualização e
movimentação dos dados.
17. Conduzir uma avaliação da maturidade do gerenciamento da qualidade
da informação com a alta gerência e providenciar educação formal;
O passo 1 deste processo já realiza a avaliação da maturidade do
gerenciamento de QD, porém no âmbito estudado, e neste contexto,
penas uma diretoria foi envolvida: Diretoria de Atendimento.
18. Conduzir um projeto de melhoria da qualidade da informação e
quantificar os benefícios alcançados comparando com o estado
original;
Trata-se da implementação do Plano de Melhoria definido no Processo
5 da própria metodologia. Por este motivo, este será realizado
posteriormente.
19. Estabelecer um mecanismo regular de comunicação e educação com a
alta administração para sustentar seu envolvimento e compromisso;
A abordagem não traz diretrizes para regular a comunicação e a
educação da alta direção. Todavia, como tentativa de se envolver toda
a alta direção, foi proposto um workshop para apresentação das
iniciativas de qualidade de dados e identificar as dificuldades de
entendimentos que este grupo poderia apresentar. Este passo não
realizado pois a empresa não permitiu acesso à toda alta gestão.
Continuar melhorando os processos de melhoria da qualidade da
informação.
20. Trata-se do Processo 5 da própria metodologia
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6.1.2 Resultado
Os resultados da execução do processo 6 está resumido na Tabela 45.
Tabela 45 - TQdM - Resultado do Processo 6
Passo
1.

2.

Resultado

Identificar

o

nível

de

maturidade

da

A empresa encontra-se no estágio 2 do modelo de maturidade

organização em QD.

proposto por ENGLISH (1999).

Planejar os objetivos para o gerenciamento da

Não foi possível a realização deste passo, pois, além de não ter

informação e para melhoria da qualidade da

sido possível o envolvimento de toda a empresa, ficou claro que

informação

os únicos problemas de qualidade de dados percebidos são os

visando

descrever

o

possível

estado futuro da empresa e que problemas

relacionados ao CRM estudado.

serão resolvidos;
3.

Identificar e nomear um líder da qualidade da

Líder da qualidade de dados: Diretora de Atendimento

informação para tomar alguma atitude e iniciar
o processo;
4.

Conduzir uma pesquisa de satisfação dos

Como houve a realização de uma pesquisa deste tipo o Estudo

clientes com as informações para encontrar as

Preliminar, ela foi tomada como artefato deste passo.

frustrações

e

barreiras

resultantes

da

informação sem qualidade;

5.

Identificar outras iniciativas de melhorias de

Este passo destina-se a preparar a identificar os requerimentos

qualidade de dados, interna ou externa, bem

necessários para a mudança de cultura de toda a organização

como

em relação à qualidade de dados. Como não foi possível ter o

buscar

aprendizado

e

consultoria

especializada.

acesso a todas as áreas da organização, este passo não foi
realizado.

6.

Selecionar uma área pequena, gerenciável e

Foram selecionadas às áreas relacionadas ao CRM estudado.

com alto retorno para conduzir um projeto
piloto;
7.

Definir um problema do negócio a ser resolvido

Estreitar a relação com o seu cliente, criando diferenciais que

e as métricas para o sucesso do projeto de

promovam a sua retenção. Não há métricas definidas para esta

melhoria da qualidade da informação;

medição.

Fonte: Elaborada pela Autora
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Tabela 46 - TQdM - Resultado do Processo 6 (continuação)
Passo

Resultado

8.

Definir a cadeia de valores da informação e

Sistemas: A, B, C, Cad_Internet, DW, DM, CRM e rotinas de

desenvolver um inventário pequeno e seleto de

sincronismo e ETL

informações críticas;

Tabelas: T_clientes, T_000_Cli e T_000_End, T_Cliente_Serv,
D_Cliente,

D_Localidade,

D_Cliente_Pessoa_Física,

D_Perfil_Cliente_PF e TMP_Cad_Cliente
Envolvidos: Vendas (Atendentes), Atendimento (Atendentes)
Analista de Sistemas (Cadastro), Analistas de Sistemas
Analíticos (DW, DM e CRM), Administrador de Banco de Dados
Cobrança (Sistema de Cobrança, Atendentes), Atendimento
(Gerentes e Atendentes), Marketing (Gerentes e Analistas)
9.

Desenvolver

critérios

para

avaliação

da

qualidade das informações críticas;

Este passo faz parte do Processo 2 – Avaliação da Qualidade
da Informação. Por este motivo não foi realizado neste momento

10. Calcular o valor agregado para o cliente, se

Devido a falta de explicação do conceito de valor agregado, a

possível, para estimar a ausência e perda de

empresa teve grande dificuldade em associar este conceito à

oportunidades resultantes das informações

sua realidade.

sem qualidade;
11. Analisar informações relacionadas com as
queixas e os problemas dos clientes;

Tomando como base a pesquisa realizada do estudo preliminar,
as principais queixas do envolvidos com o CRM são:
•

Dificuldade de utilização dos dados de endereço

•

Ausência de dados, dando-se grande importância a email

•
12. Quantificar

os

custos

resultantes

dos

Duplicidades

Trata-se de uma das atividades do Processo 3 da TQdM

problemas de qualidade dentro do conjunto de
informações críticas do projeto piloto;
13. Identificar

e

A comunicação estabelecida com a empresa foi realizada por

comunicação pessoal com os responsáveis e

e

desenvolver

meio de relatórios contendo as análises de cada passo/atividade

proporcionar orientação consciente;

cumprida.

Fonte: Elaborada pela Autora

afinidade
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Tabela 47 - TQdM - Resultado do Processo 6 (continuação)
Passo

Resultado

14. Definir informações de controle e regras de

Como a abordagem não orienta a execução desta atividade, a

qualidade;

alternativa dada foi analisar os problemas de QD detectado e
definir regras restrinjam a respectiva ocorrência. Exemplo:
Registros duplicados: O Cliente é cadastrado uma única vez,
independente de se ter mais que um número de celular
Dados ausentes (e-mail) Regra: O cliente deverá ter o e-mail
informado.

15. Definir processos, princípios e objetivos da
qualidade da informação;

Os processos a serem definidos para a qualidade de dados faz
referência aos processos da própria metodologia TQdM.
Os princípios: Informação como produto; Identificação dos
consumidores; Planejamento da QD; Controle e Monitoração da
QD, Gestores da Informação; Utilização de ferramentas de QD;
Acrescentar QD no desenvolvimento de aplicações; Processo
contínuo de melhoria; Aplicação de métodos científicos para
gerenciar, controlar e melhorar a QD.
Os

objetivos

da

QD,

conforme

já

mencionado,

foram

estabelecidos para o projeto piloto, e não para a empresa como
um todo.
16. Analisar
qualidade

as
da

barreiras

sistemáticas

informação

e

para

recomendar

mudanças;

Este passo identifica os ingredientes culturais que incentivam a
baixa qualidade de dados. Foram identificados:
•

As

quotas

de

produtividade

de

atendimento

e

cadastramento de clientes
•

Inexistência de qualquer meta relacionada a QD e
conseqüente bonificação

Como barreiras sistêmicas foram identificadas:
•

Redundância de dados

•

Vários pontos de atualização de dados

•

Rotinas de ETL para ambiente DW que não realizam
os objetivos de limpeza de dados

17. Conduzir uma avaliação da maturidade do
gerenciamento da qualidade da informação
com a alta gerência e providenciar educação
formal;

Fonte: Elaborada pela Autora

Trata-se do passo 1 deste processo.
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Tabela 48 - TQdM - Resultado do Processo 6 (continuação)
Passo

Resultado

18. Conduzir um projeto de melhoria da qualidade

Trata-se da implementação do Plano de Melhoria definido no

da informação e quantificar os benefícios

Processo 5 da própria metodologia.

alcançados comparando com o estado original;
de

No momento do levantamento de dados, a empresa não estava

alta

consciente da importância do envolvimento da alta direção.

administração para sustentar seu envolvimento

Evidentemente, mais esforço deveria ser dispensado pela

e compromisso;

própria empresa neste sentido.

19. Estabelecer

um

comunicação

20. Continuar

e

mecanismo
educação

melhorando

os

regular
com

a

processos

de

Trata-se do Processo 5 da própria metodologia

melhoria da qualidade da informação.

Fonte: Elaborada pela Autora

6.1.3 Conclusão
Todos os passos são muito genéricos e nenhuma das referências
bibliográficas traz detalhes técnicos de como executá-los, sendo que aqueles
associados a custos da má qualidade de dados e ao valor agregado da
informação de boa qualidade não foram executados, visto que a empresa não
dispunha de informações suficientes para realizá-los. Percebeu-se que muitos dos
passos só foram possíveis de serem executados devido às informações do estudo
preliminar. Os passos são muito genéricos o que dificulta a execução de cada um
deles. Além disso, não houve envolvimento da alta direção com esta questão, a
exceção da diretoria de atendimento.
Observa-se que, à exceção da descoberta de como as quotas de
produtividade influenciam a qualidade de dados, a aplicação do processo 6 não
trouxe informação adicional significativa em relação ao mapeamento dos
problemas de QD existentes realizado pelo estudo preliminar.
Vale ressaltar que o modelo de maturidade proposto por ENGLISH (1999) é
carregado de subjetividade, por isso, difícil de ser utilizado como modelo
direcionador da qualidade de dados. Ao contrário de modelos como o CMMi, o
modelo de English não traz explicitamente metas e práticas que cada nível deve
ter.
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6.2 TDQM – Processo 1: Avaliar o Significado dos Dados e a Qualidade da

Arquitetura de Dados
ENGLISH (1999, 2003) foram as referências utilizadas para a execução
deste processo, que consiste em 6 atividades:
•

P1.1 - Identificar medidas de qualidade para a definição dos dados;

•

P1.2 - Identificar grupo de dados a serem para avaliados;

•

P1.3 - Identificar envolvidos com a informação;

•

P1.4 - Avaliar a qualidade técnica da definição dos dados;

•

P1.4 - Avaliar a qualidade das estruturas de dados e da arquitetura da
informação;

•

P1.6 - Avaliar a satisfação dos envolvidos em relação à definição dos
dados.

Este processo prevê como resultados quatro itens:
•

Qualidade técnica da definição dos dados;

•

Grupo de dados a ser avaliado;

•

Avaliação dos bancos de dados e arquitetura de informação;

•

Avaliação da satisfação dos usuários com a definição dos dados.

6.2.1 Execução
Para a realização deste processo, foram utilizados os Checklists extraídos de
ENGLISH (1999) e apresentados na seção de anexos. Tais checklists apresentam
os aspectos importantes e que servem como guia para os respectivos temas
tratados.
• Checklist de Padrões de Dados;
• Checklist de Qualidade da Nomenclatura de Dados;
• Checklist de Qualidade da Definição dos Dados;
• Checklist de Qualidade da Definição dos Relacionamentos de Dados;
• Checklist de Modelo de Negócio;
• Checklist de Qualidade do Modelo de Dados Operacional
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• Checklist de Projeto de Banco de Dados para Ambiente Transacional;
• Checklist de Projeto de DW.
• Formulário de Avaliação da Satisfação dos Usuários
Os checklists permitem a análise dos aspectos que ENGLISH (1999) define como
importantes para se analisar a qualidade da definição e da arquitetura de dados.
Com base nesta análise, é realizada a avaliação propriamente dita, feita segundo
os seguintes critérios:
• Conformidade aos padrões de dados existentes (definição);
• Estabilidade, Flexibilidade e Reuso dos Objetos (arquitetura de dados)
Para a avaliação da definição dos dados, ENGLISH (1999) propõem como
métricas a contagem de objetos conformes em relação aos padrões críticos de
dados, a saber:
• Nomenclatura
o Quantidade de entidades e atributos (estudados) que possuem
nomes apropriados em relação ao negócio;
o Quantidade de entidades e atributos (estudados) que possuem
nomenclatura de acordo com padrões de abrangência corporativa;
o Quantidade de Domínios documentados. Exemplo, as linhas com
número iniciado por 91XX-XXXX, pertencem a uma categoria
específica de clientes.
• Definições de Dados
o Quantidade de entidades e atributos que possuem definições claras
e não ambíguas;
o Quantidade de relacionamentos definidos corretamente
o Quantidade de entidades e atributos cuja definição abrange todas as
ocorrências.
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• Regras de Negócio
o Existência de regras de mudança de estado;
o Coerência dos relacionamentos definidos, entre entidades e entre os
atributos de uma entidade;
o Fórmulas e cálculos para dados derivados. Fórmulas e cálculo são
muito comuns em ambientes de data warehouse. Porém são bem
freqüentes para a carga de tabelas fatos. Como o nosso estudo trata
apenas de dimensões relacionadas a cliente, este aspecto não se
aplica ao contexto estudado.
• Apresentação
o Consistência de nomes em diferentes contextos, especialmente
relatórios.
No total foram avaliadas 10 tabelas e respectivas colunas, bem como um
exemplo de mala direta para a avaliação da Apresentação.
Para se avaliar a arquitetura de dados, ENGLISH (1999) propõe 4 medidas
simples
• Contagem e/ou percentual de entidades e atributos reusados. Entende-se
por reuso, as estruturas criadas uma única vez e utilizadas por todas as
aplicações. Este reuso é definido para cada ambiente. Por exemplo, no
ambiente dos sistemas A, B, C e Cad_Internet, deveria ter uma estrutura
de clientes compartilhada entre esses sistemas. Isso denotaria reuso,
compartilhamento ao invés de redundância.
• Contagem

e/ou

percentual

de

novas

entidades

e

atributos

não

redundantes. Esta contagem refere-se a todas as estruturas criadas em
decorrência de novas necessidades. Um exemplo é o e-mail, que foi
inserido nas tabelas de clientes devido à necessidade de se estabelecer
e-mail marketing. O escopo inicial dos sistemas não previa este dado.
Esta contagem não entrou na avaliação pois não foi percebida a
ocorrência de tal criação nas tabelas estudadas.

141

• Contagem e/ou percentual de novas entidades e atributos redundantes;
Esta contagem é complementar a contagem dos atributos reusados.
Possui conceito similar, mas aqui a contagem é dos elementos que não
são reusados, mas que deveriam ser.
• Contagem e/ou percentual de entidades e atributos modificados e
reusados. A abordagem não dá detalhes do conceito desta contagem.
Mas uma forma de se entender tal contagem é verificar os conceitos que
sofreram alteração e passaram a ser reusados. Esta contagem não entrou
na avaliação pois não foi percebida a ocorrência de tal modificação nas
tabelas estudadas.
O processo de selecionar o grupo de dados a serem avaliados foi bem
simples, pois a empresa já havia determinado o conjunto de dados que seria
avaliado. Para a identificação dos envolvidos, foi utilizado o Estudo Preliminar
apresentado no capítulo 4 como base de referência e o passo 8 do processo 6.
6.2.2 Resultado
A qualidade da definição de dados pode ser resumida na Tabela 49. Foram
analisados 9 tabelas e 113 atributos
Tabela 49 - TQdM - Avaliação da Definição dos Dados
Aspecto

Nomenclatura

Contagem

Avaliação e Observação
Das 10 tabelas, 6 possuem nomes apropriados.
As tabelas T_000_Cli e T_000_End possuem
codificação no nome e a tabela TB_Cliente_Serv
possui abreviação. Tanto os códigos quanto as
abreviações dificultam o entendimento do nome dado.
Quantidade
de
entidades
e Dos 118 atributos, 11 não possuem nomes adequados,
atributos (estudados) que possuem exemplo DDD_001. Tais atributos relacionam-se a
nomes apropriados em relação ao numero de telefones. Não é possível saber se o
negócio
telefone é residencial ou comercial, por exemplo.
Quantidade
de
entidades
e
atributos (estudados) que possuem A empresa não possui padrões de abrangência
nomenclatura de acordo com corporativa. O que se observou é que, em alguns
padrões
de
abrangência casos, como o DW e DM, há uma tentativa de
corporativa
padronização.
Quantidade
documentados

Definição

de

Domínios

Quantidade
de
entidades
e
atributos que possuem definições
claras e não ambíguas;

Fonte: Elaborada pela Autora

Não há domínios documentados, embora
domínios implementados nas aplicações.

Não há definições das estruturas de dados

haja
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Tabela 50 - TQdM - Avaliação da Definição dos Dados (continuação)
Aspecto

Contagem

Definição

Avaliação e Observação

Quantidade
de
entidades
e
atributos cuja definição abrange Como não há definição das entidades e atributos, esta
todas as ocorrências.
contagem não pode ser realizada
Quantidade de relacionamentos Foram analisados os relacionamentos entre entidades
definidos corretamente
e o relacionamento entre atributos na mesma entidade.
Não há regras de mudança de estados documentadas.
Quantidade de regras de mudança Por exemplo, Não se tem documentado quando que o
de estado;
cliente muda do estado ativo para o estado inativo.

Regras de
Negócio

Apresentação
de Dados

Não há fórmulas e cálculos para o cenário em questão.
A derivação presente encontra-se na tabela de perfil de
cliente. Esta tabela é uma combinação de renda,
escolaridade e profissão. Esta regra de formação não
Fórmulas e cálculos para dados está descrita em nenhum local, Portanto, não há regras
de derivação documentadas
derivados
Em todas as tabelas onde há os campos nome, CPF,
sexo, endereço, e-mail, escolaridade e estado civil esse
campos são nomeados coerentemente.
No exemplo de mala direta, há referência ao nome e ao
Consistência
de
nomes
em endereço e estão coerentes. Este resultado já era
diferentes
contextos, esperado pois trata-se de dados cadastrais, que
especialmente relatórios.
possuem um significado muito claro.

Fonte: Elaborada pela Autora

Vale ressaltar que:
•

Não há padrões de dados estabelecidos na organização, nem para a
nomenclatura e nem para os metadados que documentam os
conceitos representados. Mesmo para o ambiente DW e DM para os
quais os metadados constituem parte integrante dos artefatos destes
ambientes, KIMBALL (2002), não se observa documentação para as
entidades e atributos envolvidos.

•

Em relação à definição dos relacionamentos entre entidades-entidade
e entidade-atributo ressalta-se que
o Sistema A:


Pela estrutura de dados, um cliente só pode ter um único
número de celular. Porém, não há regra de negócio que
restrinja a quantidade de números celulares que um
cliente pode ter. Desta forma, devido a restrição imposta
pela estrutura física da tabela, a solução de contorno para
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se permitir que o cliente adquira mais que um número de
celular é duplicar o cliente.


Há muitos campos nulos, o que influencia diretamente na
completude dos dados. Exemplo de campos nulos: data
de nascimento, sexo, profissão, renda e telefones.

o Sistema B


A tabela

que representa o endereço do cliente,

T_000_END, possibilita a inserção de vários endereços
para um cliente, pois esta tabela se relaciona com a
tabela de clientes (T_000_CLI) com cardinalidade um
para muitos. Porém, não há nenhum campo que indique
qual o endereço é o mais atual. Para se ter essa
informação, seria necessário ler a Log do banco de
dados. A equipe de TI propôs manter apenas o endereço
mais atual.


Neste sistema as informações de linha (número do
celular) e cliente não estão na mesma tabela. Assim, a
duplicidade originada no sistema A pode ser tratada. O
Sistema B permite que um cliente tenha mais que um
número

de

celular

sem

necessitar

duplicar.

Este

tratamento não é feito atualmente.
•

Não há modelo conceitual para mapear as informações e regras de
negócio. Embora seja sabido que há regras de negócio implementadas
nos próprios sistemas, estas não são documentadas nos modelos de
dados;

•

Embora as estruturas do DW e DM armazenem histórico e possuam
estruturas compatíveis com as de suas origens (sistemas A, B e C),
não há registro do mapeamento e das regras de transformação entre
esses ambientes. Por estruturas compatíveis entende-se coerência
entre as definições físicas das tabelas dos sistemas fontes e as
estruturas físicas das tabelas do DW e DM. Exemplo, se no sistema
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fonte temos o nome definido como varchar(50), no DW e DM este
campo deverá ter um tipo de dado compatível;
•

Além disto, e o mais importante, percebe-se que o DW não foi
construído sob o ponto de vista corporativo. Logo, aspectos relativos à
integração dos dados não são levados em consideração. Este aspecto
fere a definição técnica de data warehouse e data mart apresentadas
por INMON (2005) e KIMBALL (2002).

A avaliação dos bancos de dados e arquitetura de dados é mostrada na
Tabela 51.
Tabela 51 - TQdM - Avaliação da Arquitetura de Dados

Medida

Avaliação
Não há elementos reutilizados. Em todas as
aplicações há a estrutura da tabela cliente,
Contagem e/ou percentual de entidades e ou parte dela, para o uso específico da
aplicação em questão.
atributos reusados.
1 campo foi criado para atender às
necessidade de cadastramento de e-mail.
Este campo foi criado em 4 das 9 tabelas
Contagem e/ou percentual de novas
estudadas
entidades e atributos redundantes
Fonte: Elaborada pela Autora

Em relação à avaliação dos bancos de dados e arquitetura de informação
observou-se que:
•

Não há reutilização de conceitos;

•

A estrutura de clientes é redundada nos sistemas que a manipulam;

•

Todas as novas necessidades são mapeadas em novas estruturas,
não sendo reutilizadas as que já existem;

O grupo de dados avaliado refere-se à identificação e contato de cliente,
notadamente os campos CPF, Nome, Sexo, Data de nascimento, Endereço
(completo).Telefone, E-mail, Estado civil, Grau de Escolaridade, Renda e
Profissão. Em termos tecnológicos, tem-se os sistemas: A, B, C,
Cad_Internet, DW, DM, CRM e rotinas de sincronismo e ETL. Como o
desenho desta arquitetura já foi mostrada na Figura 12, no capítulo 4, ela não
será diagramada aqui neste tópico.
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Para avaliação da satisfação dos usuários em relação à definição dos
dados, percebe-se:
•

A nomenclatura dos elementos utilizada nas telas dos sistemas é
compreensível e satisfatória. Nenhum usuário manifestou insatisfação
em relação a esta questão.

•

As abreviações são pouco utilizadas, não se constituindo em problema
na visão dos usuários.

•

Em relação à definição dos dados, 100% dos usuários a consideram
insatisfatória por não terem acesso a qualquer tipo de documentação
do sistema, exceto as funções de ajuda do próprio sistema.

•

Em relação a consistência entre a nomenclatura e a definição dos
dados, os usuários não souberam responder por não terem
informações suficientes.

•

Nos manuais de sistema não há lista de valores válidos, tampouco
referências explícitas a regras de negócio. Estas últimas encontram-se
nos manuais de processo da própria área.

6.2.3 Conclusão
A execução do processo 1 considerou pontos importantes no que tange aos
metadados, pois aborda padrões de nomes, de documentação e a importância
desses padrões estarem associados às regras de negócio. Em relação à
avaliação da arquitetura, a TQdM tenta direcionar a avaliação por meio de boas
práticas de projeto inseridas em seus checklists e demonstradas por meio de
contagens. Os Checklists abordam aspectos relevantes que possibilitariam uma
análise eficaz da qualidade da definição e arquitetura dos dados. Porém, a
abordagem é vaga ao explicar cada item do cheklist, interferindo na forma como
a análise é realizada. Alguns pontos são muito objetivos, como a existência ou
não de padrões. Mas outros são carregados de subjetividade, como, por
exemplo, a definição de modelo de dados flexível e reusável. Tais aspectos
necessitariam ser claramente definidos para evitar erros de interpretação.
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Outro aspecto observado foi em relação às contagens. Por meio delas a
avaliação é realizada e evidenciada. Mas percebe-se que elas são bem mais
superficiais que os checklists que possuem mais intens do que os referenciados
nas contagens.
Para a execução deste processo, percebeu-se baixo grau de dificuldade e
com resultados aceitáveis.
6.3 TQdM – Processo 2: Avaliar a Qualidade da Informação

ENGLISH(1999) propõem 8 atividades para a execução deste processo,
sendo que as cinco primeiras podem ser consideradas de planejamento e
preparação. As demais atividades configuram a avaliação e a interpretação da
qualidade da informação propriamente ditas.
•

P2.1 - ID do grupo de informação a ser avaliado;

•

P2.2 - Estabelecer objetivos e métricas de qualidade de dados;

•

P2.3 - Identificar a cadeia de valor e o custo da informação para o
negócio;

•

P2.4 - Determinar arquivos ou processos para avaliar;

•

P2.5 - Identificar origem de validação de dados, ou seja, as tabelas nas
quais haverá a extração das amostras de dados;

•

P2.6 - Extrair amostras de dados de forma aleatória;

•

P2.7 - Medir a qualidade da informação

•

P2.8 - Interpretar e relatar a qualidade da informação.

Como resultado, este processo gera:
•

Diagrama de Valor e Custo da Informação;

•

Relatórios da Qualidade da Informação

6.3.1 Execução
Seguindo as atividades acima citadas, a execução foi realizada da seguinte
forma:
•

P2.1: o grupo a ser avaliado foi o relativo aos dados relativos a
identificação e contato de cliente, notadamente os campos CPF, Nome,
Sexo, Data de nascimento, Endereço (completo).Telefone (principal e
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celular), E-mail, Estado civil, Grau de escolaridade, Renda e Profissão.
Em termos de sistemas, os abordados foram A, B, C, Cad_Internet,
DW, DM, CRM e rotinas de sincronismo e ETL. ENGLISH (1999) afirma
que o grupo de informação a ser avaliado deve ser tal que maximize os
benefícios e reduza os custos da avaliação. Porém, isto não foi possível
realizar, pois o grupo já havia sido definido por questões estratégicas;
•

P2.2: ENGLISH (1999) propõem as características da qualidade de
dados (dimensões de QD) com métricas baseada em percentuais.
Algumas dimensões propostas por ENGLISH (1999) são subjetivas, e
por este motivo, não foram consideradas neste estudo, como por
exemplo, usabilidade, contexto. As métricas definidas por ENGLISH
(1999) contemplam 14 dimensões de QD Para esta dissertação foram
utilizadas as métricas listadas na Tabela 52, por serem as que
influenciam o contexto estudado. ENGLISH (1999) não propõe a análise
da dimensão confiabilidade. Porém, ele divide a acurácia em dois
conceitos: O primeiro é o ASS – Accuracy to Surrogate Source –
acurácia em relação a fonte de referência padrão, apropriado para
ambientes de DW; o segundo é o AR – Accuracy to Reality – acurácia
em relação à realidade;

•

P2.3 : a definição da cadeia de valor e custo da informação não foi
realizada

em

sua

totalidade.

Foram

identificados

somente

os

componentes desta cadeia: sistemas, tabelas, profissionais envolvidos
e os responsáveis pela inserção, atualização e movimentação dos
dados. As informações sobre os custos relacionados à infra-estrutura,
armazenamento de dados, softwares, manutenção de sistemas,
disponibilização de dados, dentre outros não foram disponibilizados
pela empresa;
•

P2.4: as tabelas e rotinas analisadas estão listadas na Tabela 53;

•

P2.5: a origem de validação de dados, ou seja, as tabelas nas quais
haverá a extração das amostras de dados estão na Tabela 54. Os
sistemas/tabelas autorizados para a validação dos dados é mostrada na
Erro! Fonte de referência não encontrada., sugerida em ENGLISH
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(1999). Esta tabela mostra as bases de dados autorizadas, significando
que seus respectivos conteúdos são os considerados válidos. Exemplo,
o campo CPF encontra-se em três sistemas fontes, A, B, C. Como a
inserção ocorre no sistema A, este foi tomado como referência;
Tabela 52 - TQdM - Métricas de QD
Dimensão
ASS

Métrica

Observações

Percentual de registros cujos valores para um dado campo
possuem conformidade quando comparados com os valores
do sistema origem (Fonte Autorizada ou Padrão)

AR

Percentual de registros cujo valor para um dado campo

Dos dados do escopo deste

corresponde à informação real,

trabalho, foram considerados
•

CPFs inválidos, pois eles
interferem diretamente na
cobrança e na duplicidade
de clientes

•

CEPs

inválidos

pois

interferem na diretamente
no envio da cobrança e
demais

processos

de

contato com o cliente
Completude

Percentual de registros “not null” para um campo específico.

Confiabilidade

A TQdM não prevê avaliação
desta dimensão

Atualidade

Percentual de processos capazes de serem executados

Tomado como base os dados

dentro do prazo requerido

de endereço e os processos

Processo de Cobrança

relacionados a sua utilização.
Isto

Processo de Contato com cliente, mala direta, por exemplo.

porque,

a

dimensão

atualidade

foi

considerada

importante

por

parte

dos

usuários somente pata o campo
endereço.
Representação

A TQdM não prevê avaliação
desta dimensão

Duplicidade

Percentual de registros que são duplicados

Equivalência

Percentual de campos dentro de uma base de dados que

semântica

são semanticamente equivalentes a outros campos em
outra base de dados.

Fonte: Elaborada pela Autora

Duplicidades em Nome e CPF
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Tabela 53 - TQdM - Sistemas, Rotinas e Tabelas a serem Avaliadas
Sistema/Rotina

Tabela

A

T_Clientes

B

T_00O_CLI e T_000_END

C

T_Cliente_Serv

Cad_Internet

TMP_Endereco

DW

D_Cliente e D_Localidade

DM

D_Cliente_Pessoa_Fisica, D_Perfil_Cliente_PF e D_Localidade

Sincronismo A-B

T_Clientes , T_00O_CLI e T_000_END

Sincronismo A-C

T_Clientes e T_Cliente_Serv

Sincronismo C-B

T_Cliente_Serv, T_00O_CLI e T_000_END

Sincronismo Cad_Internet-B

TMP_Endereco e T_00O_CLI e T_000_END

ETL DW

T_Clientes , T_00O_CLI, T_000_END, T_Cliente_Serv, D_Cliente e
D_Localidade

ETL DM

T_Clientes , T_00O_CLI, T_000_END, T_Cliente_Serv, D_Cliente,
D_Localidade,

D_Cliente_Pessoa_Fisica,

D_Perfil_Cliente_PF

D_Localidade

Fonte: Elaborada pela Autora

Tabela 54 - TQdM - Tabelas Origens para Validação
Sistema/Rotina

Tabela

A

T_Clientes

B

T_00O_CLI e T_000_END

C

T_Cliente_Serv

Cad_Internet

TMP_Endereco

DW

D_Cliente e D_Localidade

DM

D_Cliente_Pessoa_Fisica, D_Perfil_Cliente_PF e D_Localidade

Fonte: Elaborada pela Autora

e
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Tabela 55 - TQdM - Base Autorizad
Campo

CPF
Nome
Sexo
Data
Nascimento
Endereço
Telefone Res
Cel
e‐mail
Estado civil
Grau
Escolaridade

Fonte Atual Autorizada

Sistema A
Sistema A
Sistema A
Sistema A
Sistema B e Base Correios
Sistema A
Sistema B
Não há
Não há
Não Há

Fonte: Elaborada pela Autora

•

P2.6: em termos de amostra de dados, foi utilizada a mesma amostra
de dados da avaliação a TDQM, ou seja, 1000 registros para cada
sistema envolvido, à exceção do sistema CAD_Internet, pois a base é
limpa mensalmente, e por isso só havia 200 registros disponíveis.

•

P2.7 Para a medição da qualidade da informação propriamente dita,
ENGLISH (1999) sugere duas categorias de técnicas possíveis:
•

Avaliação automatizada: inspeção da qualidade usando ferramentas
de software especializadas para analisar os dados em relação às
regras de negócio;

•

Avaliação física dos dados para acurácia: avaliações físicas
comparam os valores de dados com os objetos do mundo real e
eventos que os dados representam

Neste estudo, não foi possível a utilização de softwares específicos
para a avaliação da qualidade de dados, tão somente a utilização de scripts
semelhantes aos utilizados no estudo preliminar e na avaliação da TDQM
para a varredura das bases de dados. Foram utilizados os scripts para as
métricas completude e duplicidade da Tabela 52.

Para a avaliação da

métrica ASS, tomou-se como referência o conteúdo das bases autorizadas
e feita a comparação com as bases do DW e DM para verificar o quão
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fidedignos estão os dados dessas bases em relação às bases autorizadas.
Como o DW e DM são compostos por dados originários de outros
sistemas, a medição da ASS foi realizada nestas duas bases. Para a
dimensão atualidade, ENGLISH possui um conceito diferente do utilizado
na TDQM. O conceito aqui se refere a processos que conseguem utilizar os
dados na devida atualidade. Por este motivo esta métrica foi medida de
forma manual. O campo utilizado para esta medição foi o endereço, pois foi
o campo que necessita estar atual na visão dos usuários. A equivalência
semântica também foi avaliada manualmente tomando-se como base as
estruturas de dados.
A avaliação física sugere que a inspeção física deva confirmar a
acurácia dos dados das bases de dados autorizadas, identificadas na Erro!
Fonte de referência não encontrada.. Essa avaliação cuidaria da
medição da métrica AR da Tabela 52. E para isto, o método sugerido são
entrevistas presenciais ou por telefone com o próprio cliente. Tal método
não foi utilizado por este estudo, pois não houve permissão da empresa
para se contatar diretamente os clientes envolvidos na amostra deste
estudo. Por este motivo, não se pode medir a referida métrica.
•

P2.8:

a interpretação

e

relato

da

qualidade

da

informação.é

apresentado no próximo tópico.
6.3.2 Resultado
O resultado deste processo apontou problemas semelhantes aos identificados
por meio do estudo preliminar apresentado no capítulo 4, à exceção dos erros de
digitação.
O Diagrama de Valor e Custo da Informação não foi construído porque
faltavam informações relevantes a sua confecção que não foram disponibilizadas
pela empresa. Foram identificados apenas os sistemas, tabelas e profissionais
envolvidos. Os custos de manter toda a infra e software necessário não foram
disponibilizados.
Em relação à qualidade da informação, para as dimensões completude e aos
problemas relativo à duplicidade, os resultados obtidos foram similares aos
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resultados do estudo preliminar e da avaliação da aplicabilidade da TQdM. Para a
dimensão ASS, percebeu-se que, tanto o DW, quanto o DM estavam fidedignos
em relação aos sistemas de origem. Por exemplo, todos os endereços do DW e
DM existiam em uma das bases de dados dos sistemas fontes. Porém vale
apresentar algumas observações:
•

O sistema A não é atualizado quando o endereço é atualizado nos
demais sistemas. Por isto o endereço cadastrado nesta base não
correspondia alguns existentes no DW e DM;

•

Observação semelhante é válida para os sistema C e Cad_Internet.
Como nem toda alteração de endereço é nestes sistemas, eles
também não possuem todos os endereços do DW.

Em relação à semântica, todos os dados relativos à cliente são equivalentes.
A Tabela 56 mostra o resultado da avaliação.
Tabela 56 - TQdM - Resultado da Avaliação da Qualidade da Informação
Dimensão
ASS

Métrica
Percentual de registros cujos valores para um

Avaliação
100% coerente com a base de

dado campo possuem conformidade quando
comparados com os valores do sistema origem
(Fonte Autorizada ou Padrão)
Completude

Percentual de registros preenchidos ( “not null” )
para um campo específico.

CPF, Nome, Data de Nascimento Endereço e
Celular: 100,00%
Sexo: 95,00%
Telefone Res: 85,00%
e-mail e Escolaridade: 0,00%
Estado civil: 25%, Renda: 15%, Profissão: 30%

Atualidade

Percentual de processos capazes de serem

Dois formam os processos vistos: Cobrança e

executados dentro do prazo requerido

mala direta.

Duplicidade

Percentual de registros que são duplicados

Há um percentual de cerca de 20% de possíveis

Equivalência

Percentual de campos dentro de uma base de

100% dos campos redundantes de cliente são

semântica

dados que são semanticamente equivalentes a

semanticamente equivalentes

outros campos em outra base de dados.

Fonte: Elaborada pela Autora
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6.3.3 Conclusão
A atividade de identificação do grupo de dados a ser avaliado foi descrita
neste processo, porém ela deve ser realizada no processo 1. Aqui o que deveria
existir era o entendimento dos dados do grupo a ser avaliado. Da forma que a
abordagem apresenta, há redundância de atividade.
ENGLISH (1999) coloca como entrada da atividade 2 deste processo, dados
de valor e custo da baixa qualidade da informação. Porém esta atividade consta
no processo 3. Percebe-se, então, uma inversão no seqüenciamento da atividade.
Há uma inconsistência na abordagem.
Diferentemente da TDQM, a TQdM não sugere qual a regra para se selecionar
os campos que compõem as métricas de avaliação. Por este motivo, a escolha de
tais campos pode se tornar subjetiva. Este estudo considerou o mesmo critério
adotado na avaliação da TDQM.
Percebeu-se um nível considerado de dificuldade para a realização deste
processo. Primeiro porque a abordagem é confusa na definição das métricas.
Segundo que a avaliação da qualidade de dados propriamente dita é uma
atividade executada, preferencialmente por uma ferramenta específica. E aqui
não foi possível tal utilização. Os resultados foram considerados parcialmente
satisfatórios e, como não abordou todas as dimensões do CRM estudado, este
processo foi considerado incompleto.
6.4 TQdM – Processo 3: Medir os Custos da Falta de Qualidade de Informação

ENGLISG (1999) propõe seis atividades para se medir os custos da falta
de qualidade da informação, cujo resultado apresenta a análise de valor e custo
da baixa qualidade de informação. Vale lembrar que esta atividade visa esclarecer
se vale a pena ou não melhorar a qualidade de dados um campo.
As atividades previstas são:
•

P3.1 - Identificar medidas de desempenho de negócio;

•

P3.2 - Calcular o custo da informação;

•

P3.3 - Calcular o custo da falta de qualidade da informação;

•

P3.4 - Identificar segmentos do cliente;

•

P3.5 - Calcular o valor para o cliente
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•

P3.6 - Calcular o valor da informação

6.4.1 Execução
A primeira atividade deste processo é P3.1 - definir as medidas de
desempenho do negócio. Segundo ENGLISH (1999), essas informações são a
base para se medir os custos e o valor da informação. Para isto, é necessário
analisar a missão e a visão da empresa, seus planos, estratégias e objetivos
estratégicos.
As informações sobre a missão, visão, planos e estratégias da empresa não
foram fornecidas. O único objetivo estratégico apresentado para a realização
deste estudo foi aquele relacionado a estreitar a relação com o seu cliente,
criando diferenciais que promovam a sua retenção.
A atividade P3.2 - calcular o custo da informação envolve analisar os custos
com:
•

Investimentos em infra-estrutura básica: Criar e manter os recursos de
informações, o que inclui o desenvolvimento e a manutenção de
sistemas e bases de dados;

•

Valor base: Custos relacionados com acesso e recuperação da
informação usada para as tarefas diárias. Isso inclui custo com
ferramentas de disponibilização de informação, armazenamento de
dados

•

Custo base: Custo da redundância de aplicações e bases de dados.
Este cálculo é feito tomando como base os dados que estão
redundantes, quanto custa para mantê-los disponíveis e qual o custo do
armazenamento desses dados.

Segundo English (1999, 2003), para que estes cálculos sejam feitos, são
necessárias informações sobre as medidas de desempenho de negócio, sobre o
portfólio de aplicações, o inventário de banco de dados e todos os custos
tecnológicos envolvidos. Nenhuma dessas informações foi disponibilizada pela
empresa, a exceção as bases de dados relativas ao contexto do CRM estudado.
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P3.3 – calcular o custo da falta de qualidade de dados – identifica o custo da
baixa qualidade de informação que influencia negativamente o alcance dos
objetivos de negócio. Para isto, são necessárias informações sobre as medidas
de desempenho de negócio, sobre quais dados compõem tais indicadores, sobre
a matriz de processos e dados, sobre a cadeia de valor e custo da informação.
Para a matriz de processos e dados é necessário identificar os processos de
negócio da empresa e cruzá-los com os grupos de informação, analisando o
impacto que este grupo de informação tem na execução de cada processo. Esta
atividade não pode ser realizada, pois não havia as informações disponíveis para
este cálculo.
A identificação de segmentos de clientes não foi realizada, pois a empresa
não disponibilizou tais informações. Na tabela do DM há uma tabela de perfil do
cliente, porém, este perfil não é utilizado para definir segmentos de clientes. Em
conseqüência, não há como calcular o valor para o cliente, pois este cálculo
depende diretamente da informação de segmentação.
Em vista do exposto, não foi possível calcular o valor da informação, pois este
cálculo depende das informações geradas nas atividades anteriores.
6.4.2 Resultado
Como a empresa não forneceu os dados necessários para a execução deste
processo, o mesmo não gerou os resultados esperados
6.4.3 Conclusão
Este processo mostra-se de difícil execução, pois baseia-se em dados que a
maioria das empresas não mede. É confusa nas explicações de como aferir os
custos envolvidos.
6.5 TQdM – Processo 4: Reengenharia e Limpeza dos Dados

Representa o processo para melhoria do produto da informação atuando nos
sintomas da falta de qualidade. Por meio deste processo, os dados defeituosos
são transformados em dados com um nível aceitável de qualidade.
ENGLISH (1999) propõem que o processo 4 seja executado por meio de 9
atividades cujo resultado é o dado corrigido. As atividades de 1 a 6, são
atividades padrões que ocorrem no processo de limpeza de dados de qualquer
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ambiente. As informações 7 a 9 são atividades complementares para a limpeza
de dados em ambiente de Data Warehouse.
•

P4.1 - Identificar as possíveis fontes de dados;

•

P4.2 - Extrair e analisar os dados dos arquivos fontes;

•

P4.3 - Padronizar os dados;

•

P4.4 - Corrigir e completar os dados;

•

P4.5 - Consolidar os dados;

•

P4.6 - Analisar os tipos de defeitos;

•

P4.7 - Transformar e Enriquecer os dados;

•

P4.8 - Calcular derivações e sumarizar dados;

•

P4.9 - Auditar e controlar a extração, transformação e carga dos dados

A TQdM prevê a existência de uma análise de custos da baixa qualidade
da informação para se decidir o que deve ser atacado: se a limpeza dos dados
ou a melhoria dos processos de produção da informação, sejam eles de
negócio, ou sistêmicos, como os ETLs. Esta análise não foi realizada uma vez
que o processo 3 não gerou os resultados esperados. Porém, como o estudo
avalia a aplicabilidade da abordagem, o processo 4 será realizado
independentemente do processo 3, pois há a necessidade de se avaliar como
seria a realização do processo de limpeza por meio das diretrizes da TQdM. A
TQdM sugere que esta atividade seja realizada por meio de ferramenta
específica para a limpeza dos dados. Porém, não foi possível a utilização de
uma ferramenta deste tipo pois a empresa não dispunha de tal software. Este
fato não impactou a realização deste estudo, pois o seu objetivo é avaliar se
os passos sugeridos nesta abordagem conduzem à limpeza dos dados e a
melhoria dos mesmos.
6.5.1 Execução
•

P4.1 - Identificar as possíveis fontes de dados: A identificação das fontes de
informação foi realizada nos processos 1 (atividade 1) e processo 2 (atividade
4);
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•

P4.2 - Extrair e analisar os dados dos arquivos fontes: da amostra utilizada no
processo 2 atividade 6, foi tomado um pequeno extrato pois o intuito é
examinar se os passos sugeridos nesta abordagem possibilitam a limpeza dos
dados. Esta análise é costumeiramente denominada de investigação pelas
ferramentas de mercado. Utilizando-se os resultados obtidos por meio do
estudo preliminar, os registros selecionados para esta analise são dos tipos
exemplificados na Figura 30:

Figura 30 - TQdM - Exemplo de Registro a Ser Limpo
Fonte: Elaborada pela Autora

A abordagem sugere que esta análise seja realizada campo a campo,
quebrando-se o seu conteúdo em vários componentes, realizando o que
English (1999) denomina decomposição dos dados, como por exemplo,
quebrar o campo nome em primeiro nome, nome do meio e sobrenome;
quebrar o campo endereço em tipo de logradouro, logradouro, número,
complemento. A decomposição é importante porque permite que se apliquem
regras de validação com maior assertividade. Por exemplo, no exemplo dado,
o campo cidade apresenta em seu conteúdo a cidade e a UF. Quando se
separa os conceitos e os coloca em campos distintos, pode-se validar cada
dado separadamente, por exemplo, as UFs com as UFs cadastradas no
correios.
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Outra recomendação da abordagem é utilizar o significado do dado para
analisar se o conteúdo está de acordo com este significado. Por exemplo, na
Figura 30, tem-se o número no campo nome. Este campo, dado o seu
significado não deveria conter números.
A TQdM sugere também que se analise o formato do conteúdo do dado e
verifique se ele está condizente com seu significado. No exemplo apresentado
tem-se CEP com dois formatos distintos nnnnn-nnn e nnnnnbbbb. Na próxima
atividade, padronização, o formato padrão deve ser estabelecido.
•

P4.3 - Padronizar os dados: Tem como objetivo estabelecer uma forma única
para representação dos dados, envolvendo o seu conteúdo e o seu formato de
saída. Os campos escolhidos para se testar a padronização foram o nome e o
endereço.
A abordagem sugere que sejam padronizados domínios, como unidade de
medidas, formatos de dados, padrão de abreviações, dentre outros.
Os passos sugeridos pela TQdM a serem seguidos para a realização da
definição dos padrões podem ser resumidos na Figura 31, extraída de
SHIDOMI (2004). Esta figura apresenta também, um exemplo de padrões a
serem adotados.
Após a definição dos padrões a serem obedecidos e da tabela de conversões
terem sido geradas, é necessário submeter os dados a estas regras. A
colocação dos dados no padrão definido pode ser feito por meio de
ferramentas específicas como as de Data Cleansing, ou por meio de
programação, em SQL ou qualquer outra linguagem
Como a empresa não possuía regras de padronização, foi sugerida a
utilização das regras apresentadas na Figura 31.
Uma estratégia possível para a empresa estabelecer seus próprios padrões,
é:
o Utilizar regras sugeridas, como a proposta para este estudo ou as
regras standard existentes na ferramenta que estiver sendo utilizada;
o Aplicar estas regras às fontes de informação.
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o Os resultados gerados são apresentados aos usuários do negócio para
avaliação e compreensão sobre os conceitos e os processos envolvidos
durante a padronização.
o Após esta avaliação, os usuários estarão aptos para sugerir alguma
melhoria nos padrões atuais identificar novas regras.

Figura 31 - TQdM - Atividades de Definição de Padrões (SHIDOMI, 2004)
Fonte: Elaborada pela Autora

•

P4.4 - Corrigir e completar os dados: Este processo tem como objetivo atuar
na correção dos dados, e quando possível, na sua complementação. Como o
intuito é verificar a aplicabilidade da abordagem, a correção e o
enriquecimento foram realizados apenas no campo endereço, tomando como
base os dados do Correios. Para a realização deste passo, a abordagem
sugere a utilização de ferramenta de Data Cleansing. Porém, como a empresa
não dispunha de tal ferramenta, foram desenvolvidos scripts SQL com
comandos update para corrigir os dados.
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•

P5.5 - Consolidar os dados: Este processo tem como objetivo gerar dados
consolidados sem redundância, eliminando as duplicidades encontradas. A
abordagem sugere que seja utilizada ferramenta de Data Cleansing com
funções específicas para matching e merge de dados.
O processo de identificação de registros duplicados envolve processos de
comparações. Existem vários tipos de comparações que podem ser utilizadas,
tais como:
• Identificação utilizando uma chave (Key-Code Matching): Esse
processo efetua comparações por igualdade utilizando os primeiros
caracteres de um ou mais campos;
• Identificação utilizando fonética (Soundexing): Esse processo
detecta similaridade fonética das palavras, como “x” e “ch”. Esses
tipos de erros ocorrem muitas vezes devido à entrada dos dados ter
sido efetuada por telefone;
• Identificação utilizando similaridade (Similarity Matching ou Fuzzy
Matching): Esse processo pode identificar duplicidades computando
um grau de confiança entre os dois componentes. Como não são
utilizadas comparações por igualdade este processo pode ser
utilizado nos casos de problemas de fonética, digitação, entre
outros.
Para a utilização da fonética e da similaridade há a necessidade da utilização
de software específico de Data Cleansing, pois trata-se de algoritmos
complexos. Como tal ferramenta não foi disponível pela empresa, tais
algoritmos não foram aplicados neste estudo.
As atividades envolvidas durante esse processo são:
o Estabelecer os critérios iniciais (campos, tipos de comparação,
entre outros fatores) para identificação (matching);
o Verificar a efetividade dos critérios e a saída produzida;
o Redefinir os critérios até atingir o nível de identificação de
duplicados desejado;
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o Validar os critérios de identificação em cada uma das fontes de
dados;
o Depois de validá-los isoladamente, validar o processo de
identificação de duplicados utilizando todas as fontes de dados;
o Marcar e agrupar as ocorrências de acordo com os critérios de
identificação comuns;
o Prepará-los para os futuros processos. Essa organização será
utilizada em processos futuros.
•

P4.6 - Analisar os tipos de defeitos: A TQdM define categorias de defeitos que
foram utilizadas como referência para a execução desta atividade. As
categorias de defeitos sugeridas pela abordagem são
o Valores redundantes
o Ausência de valores
o Valores incorretos
o Dados não atômicos
o Duplicidades
o Valores inconsistentes
Este processo analisa as saídas de outros processos para compreender os
tipos de erros detectados e a freqüência com que esses erros acontecem,
visando identificar os custos e os impactos desses erros sobre o negócio.
As principais atividades envolvidas são:
o Listar e analisar exemplos dos vários tipos de anomalias encontrados
nos processos anteriores;
o Categorizar os problemas de qualidade da informação e os padrões;
o Avaliar os tipos de defeitos dos dados e sua importância.

•

P4.7 - Transformar e Enriquecer os dados: O objetivo deste processo pode ser
dividido em duas etapas: transformar os dados padronizados para a estrutura
de dados destino e depois enriquecer os dados utilizando uma fonte de dados
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confiável, semelhante à atividade de complementação do processo 2
atividade.4.
As atividades envolvidas durante o processo de transformação dos dados
para a estrutura de dados destinos são:
•

Definir e implementar as regras de transformação dos dados;

•

Definir e implementar a programação para propagar os dados;

•

Testar as transformações dos dados para garantir que os processos
estejam de acordo com a especificação.

A etapa de enriquecimento é considerada opcional. Nela, são utilizadas
dados externos de provedores de informação. Existem vários tipos de dados
que podem ser utilizados para enriquecer os dados existentes, como por
exemplo, informações postais (CEP, Bairro), dados pessoais (Data de
Nascimento, Estado Civil), etc.
Porém, antes de se utilizar uma fonte externa para enriquecimento dos dados,
é importante conhecer sua definição e semântica, a data em que foram
obtidos, sua procedência, o nível de confiança de tais dados.
Como a empresa possui ambiente de DW e o DM, esta atividade focou-se
nestas duas bases de dados. A análise avaliou os pontos nos quais os ETLs
deveriam

ser

alterados

para

inserir

a

padronização,

correção

e

complementação. Por exemplo, os tipos de logradouros poderiam ser
padronizados antes da carga no DW. Rua, R, R. deveria ser padronizado para
R. Analisou-se também as alterações nas estruturas de dados necessárias
para receber os dados padronizados. Por exemplo, em decorrência da
decomposição do atributo endereço, a tabela do DW pode ser alterada
acrescentado

os

campos

titulo

do

logradouro,

logradouro,

numero,

complemento.
•

P4.8 - Calcular derivações e sumarizar dados: Este processo identifica as
várias dimensões ou visões dos dados, as fórmulas e regras de negócio
utilizadas para calcular os dados derivados com os especialistas do negócio,
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além de documentar todas as definições e cálculos das derivações e
sumarizações
As atividades para calcular os dados derivados envolvem:
•

Modelar e identificar os atributos derivados e sumarizados necessários
no DW (Data Warehouse);

•

Definir as regras e algoritmos para os cálculos;

•

Validar a definição dos dados e regras de cálculo junto aos
especialistas no assunto;

•

Implementar as rotinas e especificar os parâmetros na ferramenta para
derivação ou sumarização dos dados;

•

Testar as rotinas e certificar-se de que suas execuções estão de acordo
com as especificações.

O foco deste trabalho são os dados de Cliente, que, no ambiente de DW são
representados

pelas

dimensões

D_Cliente,

D_Localidade

e

D_Cliente_Pesso_Fisica e D_Cliente_Perfil_PF. Para este contexto, não há
fórmulas e regras de cálculo. Por este motivo o foco da análise centrou-se na
derivação dos dados de D_Cliente_Perfil_PF.
• P4.9 - Auditar e controlar a extração, transformação e carga dos dados. A
auditoria e o controle das regras dos ETLs só são possíveis após definição e
respectiva implementação de tais regras. Como na P4.7 as regras foram
identificadas, mas não implementadas, a auditoria e o controle não foram
realizados. Tais atividades devem ser implementadas pela empresa após
alteração dos ETLs..
6.5.2 Resultado
A execução da atividade P4.2 – extrair e analisar - resultou nos registros
apresentados na Figura 33.
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Figura 32 - TQdM – Exemplo de Resultado da Extração e Análise
Fonte: Elaborada pela Autora

A execução da atividade P4.3 – padronizar - resultou nos registros
apresentados na Figura 33

Figura 33 - TQdM – Exemplo de Resultado da Padronização
Fonte: Elaborada pela Autora
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A execução da atividade P4.4 – corrigir - resultou nos registros apresentados
na Figura 34.

Figura 34 - TQdM – Exemplo de Resultado da Correção
Fonte: Elaborada pela Autora

A execução da atividade P4.5 – consolidar apresentados na Figura 35Figura 34.

Figura 35 - TQdM – Exemplo de Resultado da Consolidação
Fonte: Elaborada pela Autora

resultou nos registros
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Percebe-se que o processo de consolidação fica comprometido, na medida
em que pode necessitar de informações complementares que auxiliem o processo
de identificação das duplicidades. Tais informações somente são obtidas após o
processo de enriquecimento (P4.7.1). Para evitar que este problema ocorra
novamente, o processo de transformação e enriquecimento dos dados (P4.7)
poderia ser realizado antes do processo P4.5. Assim, além das informações
estarem padronizadas, corrigidas e complementadas, elas estariam enriquecidas
com fontes fidedignas, proporcionando assim mais informações a serem utilizadas
durante o processo de identificação de duplicados.
A Tabela 57 mostra resultado da atividade P4.6 e apresentando a análise
parcial dos defeitos dos dados. Esta atividade deveria ser executada logo após a
investigação, P4.1, pois dá subsídio para que a correção (P4.4) seja realizada
Tabela 57 - TQdM – Exemplo de Resultado da Análise de Defeitos
Problema

Causa

Valores redundantes

Erros de projeto de banco de dados

Ausência de valores

Erros de projeto de banco de dados
Problemas de processo de negócio cuja
atividade atualiza endereço

Valores incorretos

Erros de digitação
Falta de validações na entrada dos dados

Dados não atômicos (endereço)

Erro de projeto de banco de dados

Duplicidades

Inexistência

de

mecanismos

eficazes

de

garantia de unicidades;
Erro de projetos de banco de dados
Valores inconsistentes

Redundância não controlada efetivamente. Os
mecanismos de sincronismo nem sempre
funcionam como deveriam.
O ETL não possui atividades de limpeza dos
dados.

Fonte: Elaborada pela Autora
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O processo de transformação avaliou os pontos nos quais os ETLs deveriam
ser alterados para inserir a padronização, correção e complementação. Analisou
também as alterações nas estruturas de dados necessárias para receber os
dados padronizados.
A Tabela 58 mostra a análise em relação aos ETL. A TQdM diz que é
necessário implementar os resultados desta análise. Mas como o intuito aqui é
verificar a aplicabilidade da abordagem, a implementação não faz parte do escopo
deste trabalho.
Tabela 58 - TQdM - Transformações e Alterações em Estruturas de Dados
Item

Análise

ETLs

O ETL do DW pega informações dos sistemas A, B e C. Sendo assim, é necessário:
•

Determinar que somente as bases autorizadas podem ser fontes de dados. As
bases autorizadas são A e B, pois elas juntas dão a totalidade dos dados de
interessa da empresa. Não há necessidade do sistema C e Cad_Internet
serem fontes de dados

•

Inserir atividades de limpeza de dados antes da carga no DW. Para isto, é
importante criar uma área no banco de dados (staging area) exclusivo para
este fim. As atividades que de imediato podem ser feitas são:
o

Decomposição

o

Padronização

o

Correção

o

Enriquecimento (num primeiro momento para endereço pois a tabela
de referência do correios já está disponível. Depois pode-se unir
estratégias de contato direto para acrescentar os dados faltantes)

•

Enriquecer os dados de grau de escolaridade, estado civil e renda para
compor a informação de perfil. Atualmente há um registro artificial criado para
relacionar os clientes com o respectivo perfil não pode ser identificado

Estruturas

Se a base de dados de staging area for criada, não há necessidade de se alterar as
bases de dados do DW e DM devido a decomposição. Esta base teria todos os dados
elementarizados (atômicos) e para a carga os dados seriam unidos novamente, não
sendo necessário alterar-se a estrutura das bases de dados destino,
Mas se esta base não for criada, as tabelas de clientes deveram ser alteradas
incluindo-se primeiro nome, nome do meio, sobrenome, tipo de logradouro, numero,
complemento.

Fonte: Elaborada pela Autora
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A Figura 36 traz um exemplo de enriquecimento possível no qual, a partir dos
dados do correios foram inseridas informações do tipo de logradouro e bairro.

Figura 36- Exemplo de Resultado de Enriquecimento de Dados
Fonte: Elaborada pela Autora

6.5.3 Conclusão
Há uma repetição de atividades, por exemplo, a identificação das possíveis
fontes de dados, que está definida nos processos 1 e 2.
A TQdM é bem rica nos detalhes acerca da reengenharia de dados, trazendo
atividades, técnicas, recomendações. Trata todos os aspectos importantes, desde
a limpeza os dados, até alteração de estruturas de dados para receber a versão
limpa dos dados. Esta abordagem define, também atividades específicas para
ambiente de DW e DM, propícios para o ambiente estudado.
Vale ressaltar algumas percepções:
•

Processo de consolidação (P.4.5) fica comprometido, na medida em
que pode necessitar de informações complementares que auxiliem o
processo de identificação das duplicidades. Tais informações somente
são obtidas após o processo de enriquecimento (P4.7.1),. Para evitar
que este problema ocorra novamente, o processo de transformação e
enriquecimento dos dados (P4.7) poderia ser realizado antes do
processo P4.5. Assim, além das informações estarem padronizadas,
corrigidas e complementadas, elas estariam enriquecidas com fontes
fidedignas, proporcionando assim mais informações a serem utilizadas
durante o processo de identificação de duplicados.

•

O enriquecimento pode ser realizado tomando-se como base uma base
de dados confiável, como, por exemplo a do Correios, e desta forma a
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correção e o enriquecimento serem executados automaticamente, por
script ou por ferramenta. Este foi o caso do exemplo utilizado para
neste estudo que tratou um caso de endereço e duplicidade. Para o
tratamento do campo CPF, uma estratégia semelhante pode ser
adotada tomando como base os dados da receita federal. Porém para
dados como e-mail, grau de escolaridade e estado civil a atividade de
enriquecimento possivelmente será tratada manualmente, envolvendo
atividades de contato direto com o cliente, em atividades de
telemarketing, por exemplo.
•

A análise de defeitos, P4.6, poderia ser realizada no processo 2 que
avalia a qualidade de dados. Assim, o direcionamento da limpeza já
teria sido dado desde o início da execução do processo P4, e não após
terem sido realizadas 5 atividades anteriores. Além disso,as atividades
de padronização, correção e enriquecimento são influenciadas pela
análise dos defeitos encontrados. Porém o diagrama que apresenta as
atividades do processo 4 mostra que tais atividades alimentam o P4.¨6
mas não são influenciados por ele.

A abordagem é completa e eficaz para o tratamento da reengenharia
(limpeza) dos dados.
6.6 TQdM – Processo 5: Melhoria da Qualidade do Processo de Geração da

Informação
O processo 5 verifica os problemas encontrados durante a fase de avaliação
da qualidade, analisa as causas, planeja e implementa os processos de melhorias
com o intuito de atuar diretamente nas causas dos problemas e prevenir defeitos.
As melhorias que estão no escopo deste processo incluem alterações nos
processos de negócios, alterações nos sistemas de informação. A correção dos
dados errados propriamente ditos é foco do processo 4.
ENGLISH (1999) propõem que o processo 5 seja executado por meio de 5
atividades cujo resultado é a melhoria da qualidade de dados implementada por
meio de um plano. As atividades são
P5.1. Selecionar o processo para a melhoria da qualidade da informação;
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P5.2. Desenvolver plano para a melhoria da qualidade da informação do
processo selecionado;
P5.3. Implementar melhorias na qualidade da informação;
P5.4. Verificar o impacto das melhorias;
P5.5. Institucionalizar as melhorias realizadas.
O

desenvolvimento

do

plano

propriamente

dito,

bem

como

sua

implementação, impacto e institucionalização não é escopo deste trabalho, pois o
objetivo aqui é verificar se a abordagem permite construí-lo a partir das
informações geradas pelos processos anteriores da TQdM.
6.6.1 Execução
P5.1. Selecionar o processo para a qualidade da informação: Esta
atividade identifica os problemas causados pelos defeitos encontrados nos
dados;
P5.2. Desenvolver plano para a melhoria da qualidade da informação: Este
passo analisa os problemas de informação identificados, suas rotas de
causa e então planeja as melhorias que eliminam a causa do problema. A
TQdM sugere uma série de técnicas a serem utilizadas individual ou
conjuntamente, tais como, diagrama de causa-efeito, regra dos 5 porquês,
diagrama de pareto, dentre outras. Para este estudo foi utilizada a técnica
dos 5 porquês para encontrar as causas dos problemas de QD do contexto
do CRM estudado. O “5 Porquês” é uma técnica simples de ser aplicada
cuja finalidade é encontrar a causa raiz de um defeito ou problema. Esta
técnica é muito usada na área de qualidade total e qualidade de software,
mas na prática se aplica em qualquer área. Foi desenvolvida por Sakichi
Toyoda e foi usada no Sistema da Toyota de Produção durante a evolução
de suas metodologias de manufatura. O princípio é muito simples: ao
encontrar um problema, você deve realizar 5 (no máximo) iterações
perguntando o porquê daquele problema, sempre questionando a causa
anterior. Exemplo
• Problema: Os clientes estão reclamando muito dos atrasos nas
entregas.
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• Porque há atrasos? Porque o produto nunca sai da fábrica no
momento que deveria.
• Porque o produto não sai quando deveria? Porque as ordens de
produção estão atrasando.
• Porque estas ordens atrasam? Porque o cálculo das horas de
produção sempre fica menor do que a realidade.
• Porque o cálculo das horas está errado? Porque estamos usando
um software ultrapassado.
• Porque estamos usando este software? Porque o engenheiro
responsável ainda não recebeu treinamento no software mais atual.
• Pelo exemplo, pode-se perceber que a causa raiz das reclamações dos
clientes é a falta de treinamento do engenheiro em softwares de
produção mais atuais.

P5.3. Implementar melhorias na qualidade da informação: Não aplicável
ao escopo desta dissertação;
P5.4. Verificar impacto das melhorias: Não aplicável ao escopo desta
dissertação;
P5.5. Institucionalizar as melhorias realizadas: Não aplicável ao escopo
desta dissertação;
As atividades P5.3 a P5.5, são atividades muito genéricas e detalhá-las seria um
projeto completo a ser desenvolvido em um outro estudo.
6.6.2 Resultado
Os processos a serem melhorados fazem parte dos processos de
cadastramento, manutenção e utilização dos dados do CRM estudado. Foram
analisados os principais problemas encontrados e identificadas as suas causas
utilizando a técnica dos 5 porquês. As tabelas 59 e 60 apresentam exemplos da
análise dos 5 porquês aplicadas aos principais problemas enfrentados pela
empresa em decorrência da falta de qualidade de dados. Para este trabalho, os
problemas foram divididos em duas categorias:
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•

Problemas de negócio enfrentados pela empresa em decorrência da
falta de QD;

•

Problemas de QD identificados no processo de avaliação da qualidade
da informação.

Tabela 59 - TQdM - Exemplos de Análise de Causas para Problemas de QD que Afetam o
Negócio
Problemas de Negócio Relacionados a QD
Problema

Análise dos Porquês

Não se pode

Por quê?

executar a

O campo e-mail não é preenchido

estratégia de e-mail

Porque

Marketing

O campo não é obrigatório
Por quê?
Porque foi incluído posteriormente nos sistemas de atualização (C e B)
Por que?
Porque eram os sistemas que atualizam dados são o C e B, mas não atualizam email
Por quê?
O processo de atualização também não solicita tal dado. Os atendentes não
foram treinados para solicitar e-mail.

Muitas Malas

Por quê?

diretas, a partir do

Porque não se consegue achar destinatário

CRM, são

Por que?

retornadas

Porque o endereço utilizado está desatualizado
Por quê?
Porque se utiliza todos os endereços inseridos no DM
Por que?
Porque não há regra para a identificação do mais atual
Por quê?
Porque nem o ETL e nem o projeto de banco de dados tratam desta questão.

Há problemas na

Por quê?

identificação

Nem todos os campos que definem o perfil do cliente são cadastrados

perfil do cliente

do

Por quê?
Porque nem todos os atendentes solicitam tais dados no cadastramento
Por quê?
Porque não são campos obrigatórios
Por quê?
Porque nem o projeto de banco de dados e nem a aplicação obrigam o
cadastramento desses dados

Fonte: Elaborada pela Autora
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Tabela 60 - TQdM - Exemplos de Análise de Causas de Problemas de QD
Problemas de QD Identificados na Avaliação
Problema

Análise dos Porquês

Foram

Por quê?

encontrados

Porque há vários sistemas que possuem os dados cadastrais de clientes (A, B,C e
Cad_Internet)

valores
redundantes para

Por quê?

dados cadastrais

Porque toda vez que há uma nova necessidade, uma novas tabelas são criadas
para atender a esta necessidade

de cliente

Por quê?
Porque a empresa não aplica conceitos de reuso e integração de dados.
Por quê?
Porque não há a visibilidade e controle de quais tabelas já existem e podem ser
reusadas
Por quê?
Porque não há uma área que controle a criação e alteração das tabelas de
banco de dados

Foi detectada a

Por quê?

ausência de

Porque há uma grande incidência de ausência de valores para esses campos

valores para

Por quê?

alguns campos,

Porque nem todos os atendentes cadastram esses dados

como estado civil

Por quê?
Porque os campos não são obrigatórios
Por quê?
Porque nem o projeto de banco de dados e nem a aplicação obrigam o
cadastramento desses dados

Há valores

Por quê?

incorretos de

Foram identificados CPFs inválidos

CPF

Por quê?
Porque os atendentes precisam ser ágeis no atendimento e possuem vícios de
cadastramento
Por quê?
Porque o sistema não barra a entrada de CPFs inválidos
Por quê?
Porque não há rotina de verificação de CPF
Por quê?
Porque a empresa é multinacional e possui clientes estrangeiros, assim não
se pode validar o CPF na entrada de dados

Fonte: Elaborada pela Autora
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Para cada causa raiz encontrada, foram sugeridas melhorias que deverão ser
implementadas por meio das atividades P5.3 a P5.5. A Tabela 61 mostra
exemplos de melhorias associadas a cada causa encontrada.
Tabela 61 - TQdM - Exemplos de Melhorias Propostas
Causa

Sugestão de Melhoria

O processo de atualização também

Ação imediata:

não solicita tal dado. Os atendentes

Alterar o processo de alteração de dados cadastrais e treinar os

não foram treinados para solicitar e-

atendentes

mail.

Ação Futura
Definir uma estratégia para adquiri os dados de e-mail e após a
inserção destes dados, alterar as bases de dados adequadamente

Porque nem o ETL e nem o projeto

Ação imediata:

de banco de dados tratam da

Criar uma regra de utilização dos endereços do DM, por exemplo,

atualidade de endereço

dos endereços com maior valor de surrogate key.
Ação Futura
Alterar os ETLs e as bases de dados dos sistemas fonte para
refletir a atualidade de endereço de forma mais explicita

Porque nem o projeto de banco de

Ação imediata:

dados e nem a aplicação obrigam o

Treinar os atendentes a inserirem esses dados mesmo não sendo

cadastramento

obrigatórios para a aplicação, explicando o valor que tais dados têm

desses

dados

(estado civil, grau de escolaridade)

para a definição do perfil dos clientes.
Ação Futura
Definir uma estratégia para adquiri os dados ausentes e após a
inserção destes dados, alterar as bases de dados adequadamente

Porque

não

há

uma

área

que

Ação Futura

controle a criação e alteração das

Criação de uma área de administração de dados que controle os

tabelas de banco de dados que

conceitos de informação de forma integrada e como esses

garantam a integração e o reuso de

conceitos estão sendo implementados e utilizados na empresa.

base de dados
Porque a empresa é multinacional e

Ação imediata:

possui clientes estrangeiros, assim

Treinar os atendentes corrigindo os vícios de cadastramento

não se pode validar o CPF na

Ação Futura

entrada de dados

Alterar a base de dados incluindo campo para inserção de
documento de identificação de estrangeiros
Inserir validação de CPF na entrada de dados

Fonte: Elaborada pela Autora
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6.6.3 Conclusão
O processo 5 foi executado parcialmente pois algumas de suas atividades não
fazem parte do escopo deste trabalho.
A utilização das regras dos 5 porquês foi eficiente para a identificação da
causa raiz dos problemas de qualidade de dados encontrados. Por meio dela,
foram explicitados diversas causas nas quais a empresa deverá atuar, tais como
falta de capacitação dos atendentes na manipulação dos dados, erros de projetos
de banco de dados, dentre outros. A identificação de possíveis melhorias para
cada causa encontrada, permitiu identificar ações imediatas que podem ser
tomadas sem impacto para a empresa e ações futuras para as quais deverá haver
uma planejamento mais detalhado, pois trata-se de alterações mais complexas.
A análise dos defeitos e que auxiliam na identificação das causas dos
problemas é realizado no P4 que, de acordo com a TQdM, não é entrada para o
Processo 5 mas deveria ser. Desta forma, o planejamento da melhoria dos
processos pode não ser completo. Na realidade, esses dois processos deveriam
interagir e esta interação deveria ser explícita na abordagem.
Percebeu-se que a análise das causas de problemas é realizada no decorrer
da execução da TQdM, e não somente no processo 5. Isso, de certa forma, refina
a análise dos problemas encontrados, garantindo que não se deixe aspectos
importantes para a solução definitiva dos problemas encontrados.
A verificação do impacto da melhoria (P5.4) é realizado após a respectiva
implementação ter sido realizada (P5.3). O ideal seria haver uma análise prévia
deste impacto na elaboração do plano (P5.2).
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6.7 Avaliação Geral da TDQM

A análise da qualidade de dados prevista pela TQdM foi dividida em dois
processos distintos:
o Análise da definição e arquitetura de informação;
o Avaliação da qualidade da informação.
Avaliar a definição dos dados e a arquitetura isoladamente da avaliação do
conteúdo do dado traz o benefício de se identificar pontos nos quais problemas
podem existir e facilitar a identificação e o entendimento de possíveis causas. Por
exemplo, na avaliação da definição e arquitetura de dados foi identificado que a
estrutura de dados do sistema A possui uma cardinalidade incorreta entre cliente
e número de celular (linha). Pela estrutura do sistema A, um cliente pode ter um
numero de celular e devido a esta restrição, o cliente é duplicado quando adquire
mais que um número de celular. Na avaliação da informação propriamente dita,
esta duplicidade é avaliada e quantificada. Desta forma, é possível cruzar estes
resultados e já se identificar a causa da origem da duplicidade.
Em termos de aspectos organizacionais, tratados por meio do processo 6, a
abordagem é genérica e não apresenta aspectos técnicos que direcionem a
execução de tal processo. Muitos dos passos que este processo define só foram
possíveis de serem executados devido às informações do estudo preliminar
realizado no capítulo 4 desta dissertação.
A abordagem, por meio de seu processo 1, considera pontos importantes no
que tange aos metadados, tais como padrões de nomes, de documentação dentre
outros. Em relação à avaliação da arquitetura, a TQdM direciona a avaliação por
meio de boas práticas de projeto inseridas em seus checklists e contagens.
Porém, algumas questões tratadas nestes checklists são carregados de
subjetividade, como, por exemplo, a interpretação do significado de modelo de
dados flexível. Vale ressaltar que há uma subutilização das informações extraídas
desses checklists, pois as contagens sugeridas pela abordagem não exploram
todos os aspectos tratados nos checklists.
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A avaliação da qualidade de dados propriamente dita é realizada por meio de
métricas. Porém a abordagem não sugere qual a regra para se selecionar os
campos que compõem as métricas de avaliação. Isso traz a necessidade de se
ter profissionais experientes em qualidade de dados para não se correr o risco de
selecionar campos que não sejam significativos para a avaliação.
Embora a abordagem traga um processo inteiro para se analisar os custos
envolvidos com a qualidade de dados, ela não detalha de forma profunda e clara
como obter tais custos.. É confusa nas explicações de tais conceitos e traz a
necessidade mandatória de se ter esta atividade conduzida por um profissional
devidamente capacitado na aplicação da TQdM;
Por meio da aplicação do processo 5, é possível refinar as causas dos
problemas de QD encontradas e definir ações de melhorias imediatas e
futuras..Porém, vale ressaltar que a análise das causas de problemas é realizada
no decorrer da execução de toda a abordagem, e não somente no processo 5.
Isso, de certa forma, refina a análise dos problemas encontrados, garantindo que
não se deixe aspectos importantes para a solução definitiva dos problemas
encontrados.
Outros pontos fortes que devem ser salientados são, por exemplo, a avaliação
de aspectos relativos a metadados, ao ambiente de Data Warehouse e a ênfase
dada a limpeza dos dados. Percebe-se que o nível de detalhe técnico com o qual
a abordagem trata as questões relativas à reengenharia de dados é devida a
vasta experiência que Larry English possui nesta área.
De uma maneira geral, a abordagem TQdM trata os pontos cruciais de
gerenciamento da qualidade de dados, inclusive envolvendo diretamente aqueles
relacionados a DW e DM. Porém, o principal ponto fraco desta abordagem é o
alto grau de subjetividade para realizar algumas de suas atividades, como, por
exemplo o levantamento de custo da má qualidade da informação, o que traz a
necessidade de se ter profissionais experientes em qualidade de dados e,
especialmente, na aplicação da TQdM.
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As tabelas 62 a 64 mostram o resumo da avaliação desta abordagem para
cada uma de suas etapas seguindo os critérios de análise individual apresentados
no capítulo 4 e relembrados aqui. Os critérios de avaliação são:
•

O grau de dificuldade, classificado como:
o Alto: Ausência de detalhamento, atividade genérica e
inexistência de condições necessárias a realização da
atividade
o Médio: Algum detalhamento, atividade com foco específico
específica e existência de condições necessárias a realização
da atividade
o Baixo: Existência de detalhamento, atividade com foco
específico e existência de condições necessárias a realização
da atividade

•

A eficácia classificada em temos de resultados:
o Resultados satisfatórios: Se todos os resultados previstos
pela abordagem foram alcançados, garantindo que o objetivo
tenha sido cumprido;
o Resultados parcialmente satisfatórios: Pelo menos um
resultado não foi alcançado;
o Resultados insatisfatórios: Todos os resultados não foram
alcançados.

•

A completude, que avaliada sob dois aspectos:
o Realização dos passos previstos: Considerada completa se
foi realizada integralmente. É considerada incompleta se pelo
menos um passo não foi realizado.
o Tratamento dos problemas de QD do CRM estudado:
Considerada completa se todos os problemas são tratados. É
considerada incompleta se pelo menos um problema não tiver
sido tratado.Este aspecto é aplicável apenas ás atividades de
avaliação da qualidade de dados, à reengenharia de dados e
melhoria contínua.
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As tabelas 62 a 64 apresenta o resumo da avaliação geral da
aplicabilidade da TQdM.

Tabela 62 - Resumo Avaliação Grau de Dificuldade de cada Processo da TQdM
Grau de Dificuldade
Processo

Detalhamento

Generalidade

Condições para Execução

Classificação

1

Presente

Especifica

Existente

Baixo

2

Presente

Específica

Existência Parcial

Médio

3

Ausente

Genérica

Inexistente

Alto

4

Presente

Específica

Existente

Baixo

5

Presente

Específica

Existência Parcial

Médio

6

Ausente

Genérica

Inexistente

Alto

Fonte: Elaborada pela Autora

Tabela 63 - Resumo Avaliação da Eficácia de cada Processo da TQdM
Eficácia
Processo

Classificação

1

Resultados Satisfatórios

2

Resultados Parcialmente Satisfatórios

3

Resultados Insatisfatórios

4

Resultados Satisfatórios

5

Resultados Parcialmente Satisfatórios

6

Resultados Insatisfatórios

Fonte: Elaborada pela Autora
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Tabela 64 - Resumo Avaliação da Completude de cada Processo da TQdM
Completude
Completude da Realização
Processo

Classificação

1

Completa

2

Incompleta

Observação

Completude do Tratamento do CRM
Classificação
Não se aplica

Existência de Métricas não

Incompleta

avaliadas
3

Incompleta

Observação

Não foi possível realizar este

Confiabilidade e Representação
não Foram Tratadas

Não se aplica

processo
4

Incompleta

As atividades de implementação de

Completa

alteração de ETL não foram
executadas
5

Incompleta

As atividades de implementação

Completa

não foram executadas
6

Incompleta

Alguns passos não foram realizados

Não se aplica

pois não havia condições tal

Fonte: Elaborada pela Autora

7 7 ANÁLISE COMPARATIVA
7.1 Elementos de Avaliação

7.1.1 Aspectos da Avaliação Comparativa
A identificação dos assuntos a serem avaliados considerou os aspectos
congruentes das abordagens, dando ênfase aqueles que influenciam diretamente
a solução dos problemas relacionados ao CRM apresentado.
Tanto a abordagem de Wang (TDQM), quanto a de English (TQdM),
ressaltam a importância de ser ter:
•

Comprometimento organizacional de todos os envolvidos;

•

Correção de problemas e respectivas causas;

•

Definição de planos de melhoria contínua

A realidade encontrada no estudo de caso realizado esses itens mostrou que
•

Em termos de comprometimento organizacional, percebeu-se que,
além da diretoria de atendimento e de tecnologia da informação,
nenhuma outra diretoria foi envolvida no projeto de qualidade de
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dados.

Isso

ocorreu

devido

ao

CRM

estudado

ser

de

responsabilidade destas diretorias. Sendo assim, todas as atividades
que necessitavam do envolvimento de outras áreas não foram
realizadas, e desta forma, houve restrições na aplicação das
abordagens. Por exemplo, para a aplicação do processo 6 da TQdM,
várias atividade não puderam ser realizadas devido ao não
envolvimento de toda a alta gestão. Esta restrição, influencia
também as ações de melhoria, pois estas ficam limitadas à
diretoria de atendimento;
•

Em termos de atividades de correção de problemas e causas, tanto
a TDQM quanto a TQdM sugerem a utilização de ferramentas
específicas para a realização de tais atividades. Porém a empresa
não dispunha de tais ferramentas, mas foi iniciado um projeto de
avaliação e seleção de ferramentas de Data Cleansing A não
utilização de tais ferramentas limitou a assertividade da análise e da
limpeza propriamente dita. Por exemplo, no processo 4 de
reengenharia (limpeza) de dados da TQdM, há uma atividade de
identificação de duplicidades. Esta avaliação poderia ser mais
profunda com a utilização de ferramentas que trouxessem
algoritmos específicos como Key-Code Matching, Soundexing,
Similarity Matching. A

aplicação destes algoritmos torna a

identificação de registros duplicados muito mais eficiente, porém só
é possível utilizá-lo quando se utiliza ferramentas de Data Cleansing
que trazem tais algoritmos embutidos em suas funcionalidades;
•

Outro aspecto importante a se considerar é a avaliação das
estruturas de dados e metadados, bem explorada pela TQdM. Elas
influenciam diretamente a qualidade dos dados. Porém foi
observado que as documentações existentes e disponibilizadas pela
empresa são insuficientes e incompletas, mostrando que a empresa
não dá a devida importância ao projeto de banco de dados e
metadados. Foram identificados erros de projeto, bem como uma
ausência de documentação, o que dificulta o entendimento das
estruturas de dados e conseqüente utilização.
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Desta forma, analisando as diretrizes das abordagens, bem como o
ambiente estudado, este estudo propõe cinco aspectos a serem avaliados, a
saber:
1. Estrutura organizacional
2. Estrutura de dados e metadados
3. Avaliação de qualidade de dados
4. Reengenharia de dados
5. Melhoria contínua
É importante relacionar a relevância de tais aspectos em relação à
resolução dos problemas do CRM estudado. Sendo assim, os aspectos foram
classificados como essenciais (obrigatórios), e importantes (desejáveis),
Um aspecto é essencial se ele é obrigatório para que os problemas
identificados sejam corrigidos.
Um aspecto é importante se traz aspectos de melhoria continua,
organizando processos e sistemas que impeçam a reincidência de problemas de
QD.
Desta forma, esta abordagem apresenta três aspectos essenciais e dois
aspectos importantes, conforme mostra a Tabela 65.

Os aspectos Estrutura Organizacional e Melhoria Contínua foram
classificadas como importantes porque influenciam o sucesso das atividades de
qualidade de dados, mas não são mandatórias para a resolução dos problemas
de QD citados no estudo de caso apresentado. Sem tais aspectos, a correção dos
problemas de QD é uma atividade reativa, sempre sendo realizada após algum
tipo de erro ou inconsistência ter sido identificada. Porém, consegue-se realizar a
correção dos dados de clientes e assim chegar-se à solução dos problemas
identificados no CRM apresentado no capítulo 4.
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Tabela 65 - Aspectos da Análise Comparativa
Aspecto

Classificação

Estrutura

Importante

Descrição
Indica a existência de atividades que:
•

organizacional

Estruturam mudanças em processos operacionais,
criação de áreas e delegação de responsabilidades a
fim de garantir que a qualidade de dados seja abordada
em todos os pontos do ciclo de vida dos dados e das
informações;

•

Treinam os envolvidos na produção de dados e
disponibilização de informações;

•

Garantem que o programa de qualidade de dados tenha
abrangência corporativa e o comprometimento de todos
os níveis gerenciais.

Estrutura de dados e

Essencial

Indica a existência de atividades que:
•

metadados

Objetivam a avaliação periódicas das estruturas de
dados presentes nos bancos de dados para identificar
se existem falhas de projeto e falhas na aplicação da
técnica de modelagem adotada;

•

Avaliam a existência de metadados que acompanham a
evolução das regras de negócio;

Avaliação de qualidade

Essencial

Indica a existência de atividades que:
•

de dados

Avaliam periodicamente a qualidade dos dados para
identificação de problemas de QD;

•

Cobrem a qualidade de dados em nível individual
(sistema isolado) e em nível corporativo (sistemas
integrados, como DW);

Reengenharia

de

Essencial

dados
Melhoria contínua

Indica a existência de atividades de limpeza dos dados e
que refinem as causas dos problemas identificados

Importante

Indica a existência de atividades que planejem a melhoria
dos processos produtivos dos produtos de informação

Fonte: Elaborada pela Autora

Os aspectos Estrutura de Dados e Metadados, Avaliação de Qualidade de
Dados e Reengenharia de Dados foram classificados como essenciais, porque
sem elas não é possível solucionar os problemas elencados, tampouco descobrir
suas respectivas causas. As estruturas de dados e metadados podem ter erros de
projeto que não impedem erros durante cadastramento e alterações de dados. A
avaliação da qualidade de dados mostra como estão os dados, que problemas
apresentam. As atividades de reengenharia promovem a limpeza dos dados e o
seu enriquecimento. Essas são as atividades essenciais para a resolução dos
problemas do escopo deste trabalho.
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Cada um dos aspectos da avaliação comparativa será analisado segundo
uma série de questionamentos apresentados no próximo tópico
7.1.2 Questionamentos
Os questionamentos avaliam o atendimento aos aspectos essenciais e
importantes de avaliação das abordagens QD e também questões relacionadas
às avaliações individuais apresentadas nos capítulos 5 e 6.
Tais questionamentos são baseados nas próprias idéias das abordagens
estudadas, na avaliação individual de cada uma e no ambiente encontrado no
CRM estudado.
Nas tabelas a seguir, 66 a tabela 70, são apresentados os questionamentos e
respectivas métricas de cada aspecto a ser avaliado.
Tabela 66 – Questionamentos da Estrutura Organizacional
C.1 - Estrutura Organizacional
Q.1.1 - Define atividades que direcionem à definição de processos de QD?
Q.1.2 - Define a criação e uma equipe/área responsável pela QD?
Q.1.3 – Define atividades de treinamento relacionadas à QD?
Q.1.4 – Define a inclusão do programa de QD às estratégias da organização, com objetivos definidos?
‘Q.1.5 – Define a visibilidade da QD do ponto de vista do usuário?
Q.1.6 – Define a abordagem de informação como produto, com ciclo de vida definido?
Q.1.7 – A abordagem oferece detalhes de como envolver e organizar a empresa para os trabalhos de QD?
Q.1.8 – Para aplicar a abordagem é obrigatório ter-se profissionais experientes em QD?

Fonte: Elaborada pela Autora
Tabela 67 – Questionamentos e Métricas da Estrutura de Dados e Metadados
C.2 – Estrutura de Dados e Metadados
Q.2.1 - Define atividades que avaliem a qualidade técnica das estruturas de dados?
Q.2.2 - Define atividades que organizem, padronizem e compartilhem as estruturas de dados?
Q.2.3 – Define atividades de definição e manutenção de padrões de metadados?
Q.2.4 – Define o compartilhamento e visibilidade de metadados
‘Q.2.5 – Define atividades de auditorias periódicas nos metadados?
‘Q.2.6 – Define abordagens de tratamento específico para conceitos corporativos e para conceitos em
sistemas isolados?
‘Q.2.7– Define abordagens de tratamento para a incorporação de conceitos e metadados de novos
sistemas, especialmente de sistemas de terceiros ?
Q.2.8 – A abordagem oferece detalhes de como realizar as atividades desta categoria?
Q.2.9 – Para aplicar a abordagem é obrigatório ter-se profissionais experientes em QD?

Fonte: Elaborada pela Autora
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Tabela 68 – Questionamentos e Métricas Avaliação da Qualidade de Dados
C.3 – Avaliação de Qualidade de Dados
Q.3.1 – Define atividades que padronizem, planejem coordenem e divulguem as atividades de avaliação
da qualidade de dados?
Q.3.2 - Define que as atividades de avaliação da qualidade de dados devam ser periódicas
(monitoramento)?
Q.3.3 – Estabelece regras definidas para a avaliação da qualidade de dados, de conceitos corporativos e
de conceitos para sistemas isolados ?
Q.3.4 – Define medidas de avaliação da qualidade de dados
Q.3.5 – Define atividades de avaliação da percepção e a satisfação dos envolvidos em relação à qualidade
de dados?
Q.3.6 – Define atividades de avaliação dos custos relativos a baixa qualidade dos dados?
Q.3.7 – A abordagem oferece detalhes de como realizar as atividades desta categoria?
Q.3.8 – Para aplicar a abordagem é obrigatório ter-se profissionais experientes em QD?

Fonte: Elaborada pela Autora
Tabela 69 – Questionamentos e Métricas da Reengenharia de Dados
C.4 – Reengenharia de Dados
Q.4.1- Define a atividades que organizam e controlam a padronização dos cadastros ?
Q.4.2 - Define atividades de limpeza de dados: investigação, padronização, enriquecimento ?
‘Q.4.3– Define a atividades de aquisição de Bases de Referência utilizadas para o enriquecimento ?
Q.4.4 – Define atividades de identificação de duplicidades e consolidação de dados ?
Q.4.5 – Os resultados da avaliação da qualidade de dados é entrada para a reengenharia de dados?
Q.4.6 – Define atividades que identificam as causas dos erros ?
Q.4.8 – A abordagem oferece detalhes de como realizar as atividades desta categoria?
Q.4.9 – Para aplicar a abordagem é obrigatório ter-se profissionais experientes em QD?

Fonte: Elaborada pela Autora

Tabela 70 – Questionamentos e Métricas da Melhoria Contínua
C.5 – Melhoria Contínua
Q.5.1 - Define melhoria dos processos de negócio devido à necessidade de produção de informações
com alta qualidade ?
Q.5.2 - Define o planejamento e implementação de processos de melhorias para prevenir defeitos e
corrigir as causas dos problemas?
Q.5.3 – Define regras para priorizar os planos de melhoria?
Q.5.4 – Os resultados da avaliação da qualidade de dados é insumo para a melhoria continua?
Q.5.5 – Os resultados da reengenharia de dados é insumo para a melhoria contínua?
Q.5.6 – A abordagem oferece detalhes de como realizar as atividades desta categoria?
Q.5.7 – Para aplicar a abordagem é obrigatório ter-se profissionais experientes em QD?

Fonte: Elaborada pela Autora
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7.1.3 Métricas
As métricas são de três tipos que direcionam o foco da avaliação:
•

M1: Avalia se a abordagem atende ou não ao questionamento
associado (nota 1 se sim ou nota 0 se não);

•

M2: Relaciona-se ao resultado da avaliação da aplicabilidade individual
de cada abordagem que verificou os critérios grau de dificuldade,
eficácia e completude. Uma nota é dada para cada um dos critérios
citados. Tal nota é designada por M2’. M2 é composta pela soma das
M2’s de cada critério conforme Tabela 71;

•

M3: Relaciona-se à pontuação geral, calculada a partir da soma de
todas as notas adquiridas.

Tabela 71 - Definição de Notas para Resultados da Avaliação da Aplicabilidade
Grau de Dificuldade
Nível

Nota (M2’)

Baixo

2

Médio

1

Alto

0
Eficácia
Resultados

Nota (M2’)

Resultados Satisfatórios

2

Resultados Parcialmente Satisfatórios

1

Resultados Insatisfatórios

0

Completude de Realização
Classificação

Nota (M2’)

Completo

1

Incompleto

0
Completude de Tratamento do CRM
Classificação

Completo

1

Incompleto

0

Fonte: Elaborada pela Autora
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Para que seja possível atribuir-se uma nota para a avaliação individual das
abordagens, é necessário relacionar as atividades de cada abordagem aos
aspectos de avaliação comparativa, pois a avaliação da aplicabilidade foi
realizada para cada etapa da TDQM e para cada processo da TQdM.
O próximo tópico apresenta este relacionamento
7.1.4 Abordagens X Aspectos de QD
A Tabela 72 apresenta a relação entre as etapas da TDQM e os aspectos da
avaliação comparativa. A idéia central para este relacionamento é observar o
principal objetivo de cada etapa e identificar o seu foco. Este foco se enquadra em
um dos aspectos de avaliação.
A etapa definir centra-se em encontrar o objetivo da qualidade de dados,
mapeando todo o ciclo de vida dos produtos de informação, avaliando como a
qualidade de dados é percebida pelos envolvidos no processo produtivo da
informação. O principal foco desta atividade é preparar o ambiente para a
realização das atividades de QD, direcionado as tais atividades para que sejam
alinhadas à estratégia da empresa. Por este motivo a etapa definir foi relacionada
ao aspecto Estrutura Organizacional.

A etapa medir cuida de avaliar a qualidade de dados propriamente dita e por
este motivo relaciona-se diretamente ao aspecto Avaliação da Qualidade de
Dados. Esta etapa também aborda a avaliação da qualidade das estruturas de
dados em função de regras de integridade de dados. Assim, esta etapa também
se relaciona com o aspecto Estrutura de Dados e Metadados.

A etapa analisar cuida de avaliar as causas dos problemas de qualidade de
dados e endereçar possível solução. Por este motivo, também se relaciona ao
aspecto Avaliação da Qualidade de Dados.

A etapa melhorar é responsável por planejar, priorizar e executar as ações de
melhoria, que podem incluir atividades de limpeza de dados. Por este motivo, esta
etapa relaciona-se à Reengenharia de Dados e Melhoria Contínua.
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Tabela 72 - Atividades da TDQM X Aspectos da Avaliação Comparativa
TDQM
Etapa

Aspectos

Definir

• Estrutura Organizacional

Medir

• Avaliação da Qualidade de Dados e Estrutura de Dados e Metadados

Analisar

• Avaliação da Qualidade de Dados

Melhorar

• Reengenharia de Dados e Melhoria Contínua

Fonte: Elaborada pela Autora

A Tabela 73 apresenta a relação entre os processos da TQdM e os aspectos
da avaliação comparativa. O processo 1 por tratar da avaliação da definição e da
arquitetura de dados foi relacionada ao aspecto Estrutura de Dados e Metadados.
O processo 2 trata da avaliação da qualidade da informação propriamente dita e
por este motivo relaciona-se Avaliação da Qualidade de Dados. O processo 3
mede os custos relacionados á qualidade de dados. Como não há aspecto que
avalia diretamente este aspecto, este processo não se relaciona a nenhum
aspecto de avaliação. O processo 4 é o processo destinado á reengenharia dos
dados e o processo cinco à melhoria continua. Por esta razão relacionam-se aos
aspectos de mesmo nome. O processo 6 que cuida de criar o ambiente propício
ao desenvolvimento das atividades de qualidade de dados relaciona-se ao
aspecto Estrutura Organizacional,
Tabela 73 - Atividades da TQdM X Categorias de QD
TQdM
Processo
1

Aspectos
• Estrutura de Dados e Metadados

2

• Avaliação da Qualidade de Dados

3

• Não se aplica

4

• Reengenharia de Dados

5

• Melhoria Contínua

6

• Estrutura Organizacional

Fonte: Elaborada pela Autora
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7.2 Comparação das Abordagens

7.2.1 Avaliação dos Questionamentos

Nas tabelas a seguir é apresentada a avaliação dos questionamentos de cada
aspecto
A Tabela 74 apresenta a comparação da TDQM e TQdM no tratamento dos
aspectos relativos à Estrutura Organizacional

Tabela 74 – Avaliação Questionamentos da Estrutura Organizacional

C.1 ‐ Estrutura Organizacional
TDQM

TQdM

1

1

Q.1.2 - Prevê a criação e uma equipe/área responsável pela QD?

1

1

Q.1.3 – Prevê atividades de treinamento relacionadas à QD?

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

0

9

6

Q.1.1 - Prevê atividades que direcionem à definição de processos
gerenciamento de QD?

Q.1.4 – Prevê a inclusão do programa de QD às estratégias da
organização, com objetivos definidos?
Q.1.5 – Prevê a visibilidade da QD do ponto de vista do usuário?
Q.1.6 – Prevê a abordagem de informação como produto, com ciclo de
vida definido
Q.1.7 – Prevê a técnicas para a realização das atividades
Q.1.8 – A abordagem oferece detalhes de como envolver e organizar a empresa
para os trabalhos de QD?
Q.1.9 – Para aplicar a abordagem não é obrigatório ter-se profissionais experientes
em QD?
M1 –Estruturação Organizacional

Fonte: Elaborada pela Autora

Em relação ao aspecto Estrutura Organizacional, há grande diferença entre as
duas abordagens. Embora a TQdM apresente um modelo de maturidade e 20
atividades voltadas para organizar os trabalhos de QD, ela é muito genérica e
superficial no que se refere a apresentar técnicas e fornecer detalhes de como
realizar tais atividades. Já a TDQM apresenta apenas três atividades, porém que
cumprem o papel de mapear todo o ambiente, e por meio deste mapeamento
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envolver os vários níveis da empresa quando necessário. Além disto, a TDQM
apresenta técnicas que podem ser usadas para se executar as atividades e dá
detalhes de como aplicá-las. Isto, além de direcionar os trabalhos, não exige que
o profissional que estiver aplicando a abordagem seja muito experiente.
A Tabela 75 apresenta a comparação da TDQM e TQdM no tratamento dos
aspectos relativos à Estrutura de Dados e Metadados

Tabela 75 – Avaliação Questionamentos da Estrutura de Dados e Metadados

C.2 Estrutura de Dados e Metadados
TDQM

TQdM

1

1

1

1

Q.2.3 – Prevê atividades de definição de padrões de metadados?

0

1

Q.2.4 – Prevê o compartilhamento e visibilidade de metadados

0

1

Q.2.5 – Prevê atividades de auditorias periódicas nos metadados?

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

2

8

Q.2.1 - Prevê atividades que avaliem a qualidade técnica das estruturas de
dados?
Q.2.2 - Prevê atividades que organizem, padronizem e compartilhem as
estruturas de dados?

Q.2.6 – Prevê abordagens de tratamento específico para conceitos
corporativos e para conceitos sistêmicos
Q.2.7– Prevê abordagens de tratamento para a incorporação de conceitos
e metadados de novos sistemas, especialmente de sistemas de terceiros
Q.2.8 – A abordagem oferece detalhes de como realizar as atividades desta
categoria?
Q.2.9 – Para aplicar a abordagem não é obrigatório ter-se profissionais experientes
em QD?
M1 – Estrutura de Dados e Metadadoos

Fonte: Elaborada pela Autora

Em relação à Estrutura de Dados e Metadados, verificou-se que a TDQM não
aborda o tema com profundidade. Ela apenas apresenta alguns pontos voltados
para avaliar a qualidade da integridade das estruturas de dados, mas não aborda
os aspectos relativos à metadados. Além disto, não traz referência para se avaliar
a integridade das estruturas de dados do DW e DM. Já a TQdM mostra uma série
de melhores práticas que são transformadas em checklist para a avaliação de
padrões de metadados, de definição de estruturas e da arquitetura propriamente
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dita. Embora as contagens propostas na TQdM para representar os resultados da
avaliação da qualidade da definição de dados e respectiva arquitetura não sejam
muito abrangentes, a avaliação, por meio dos checklists direciona a análise e
permite que pontos importantes sejam avaliados, a existência de padrões de
documentação, nomenclaturas significativas relacionadas ai negócio, dentre
outros.
A Tabela 76 apresenta a comparação da TDQM e TQdM no tratamento dos
aspectos relativos à avaliação da qualidade de dados

Tabela 76 – Avaliação Questionamentos da Avaliação de QD

C.3 ‐ Avaliação da Qualidade de Dados
TDQM

TQdM

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

1

0

1

1

6

6

Q.3.1 – Prevê atividades que padronizem, planejem coordenem e
divulguem as atividades de avaliação da qualidade de dados
Q.3.2 - Prevê que as atividades de avaliação da qualidade de dados
devam ser periódicas
Q.3.3 – Estabelece regras definidas para a avaliação da qualidade de
dados de conceitos corporativos e de conceitos sistêmicos
Q.3.4 – Define medidas de avaliação da qualidade de dados

Q.3.5 – Prevê atividades de avaliação da percepção e a satisfação dos
envolvidos em relação à qualidade de dados
Q.3.6 – Prevê atividades de avaliação dos custos relativos a baixa
qualidade dos dados
Q.3.7 – A abordagem oferece detalhes de como realizar as atividades
desta categoria?
Q.3.8 – Para aplicar a abordagem não é obrigatório ter-se profissionais
experientes em QD?
M1 – Avaliação da QD

Fonte: Elaborada pela Autora

Em relação à avaliação da qualidade de dados, a TDQM e TQdM apresentamse equivalentes. Porém, vale ressaltar que elas não tratam da mesma forma as
dimensões de qualidade de dados do CRM estudado. A TDQM aborda todas as
dimensões relacionadas ao CRM estudado. Já a TQdM traz uma abordagem
diferente, deixando de abordar diretamente as dimensões Confiabilidade e
Representação. Em contrapartida, a TQdM explicita dimensões que são relativas
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ao ambiente DW e DM, não explicitadas na TDQM. Vale ressaltar que, embora a
TQdM preveja atividades de avaliação dos custos relativos a baixa qualidade dos
dados, a sua pontuação foi 0. Isso se deve ao fato das atividades serem confusas
e não aplicáveis ao ambiente em questão, conforme apresentado no capítulo 6.

A Tabela 77 apresenta a comparação da TDQM e TQdM no tratamento dos
aspectos relativos à categoria reengenharia de dados. A TQdM mostrou-se bem
mais detalhada no tratamento deste aspecto. Ela traz detalhes de como realizar,
passo a passo a reengenharia dos dados, enquanto a TDQM apenas define que
esta é uma atividade necessária para a correção dos dados.
Tabela 77 – Avaliação Questionamentos da Reengenharia de Dados

C.4 ‐ Reengenharia de Dados
Questionamentos Qualitativos
Q.4.1- Prevê a atividades que organizem e controlem a padronização dos
cadastros
Q.4.2 - Prevê atividades de limpeza de dados: investigação, padronização,
enriquecimento
‘Q.4.3– Prevê a atividades de aquisição de Bases de Referência utilizadas
para o enriquecimento
Q.4.4 – Prevê atividades de identificação de duplicidades e consolidação
de dados
Q.4.5 – Os resultados da avaliação da qualidade de dados é entrada para a
reengenharia de dados?

Q.4.6 – Prevê atividades que identificam as causas dos erros identificados
Q.4.7 – A abordagem oferece detalhes de como realizar as atividades desta
categoria?
Q.4.8 – Para aplicar a abordagem não é obrigatório ter-se profissionais experientes
em QD?
M1 – Reengenharia de Dados

TDQM

TQdM

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

4

8

Fonte: Elaborada pela Autora

A Tabela 78Erro! Fonte de referência não encontrada. apresenta a
comparação da TDQM e TQdM no tratamento dos aspectos relativos à melhoria
contínua da qualidade de dados. A TDQM mostrou-se ligeiramente melhor. Ela
apresenta de forma objetiva como o planejamento deve ser feito e define técnicas

193

para a correta priorização. Já a TQdM, embora também enderece as melhorias
que devem ser realizadas, não aborda as questões com a mesma objetividade
que a TDQM. Por exemplo, a TQdM não direciona as atividades de priorização
das atividades de melhoria.

Tabela 78 – Avaliação Questionamentos da Melhoria Contínua

C.5 ‐ Melhoria Contínua
Questionamentos Qualitativos
Q.5.1 - Prevê melhoria dos processos de negócio em virtude da produção
de informações com alta qualidade

TDQM

TQdM

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

7

5

Q.5.2 - Prevê o planejamento e implementação de processos de melhorias
para prevenir defeitos e corrigir as causas dos problemas
Q.5.3 – Define regras para priorizar os planos de melhoria
Q.5.4 – Os resultados da avaliação da qualidade de dados é insumo para a
melhoria continua?
Q.5.5 – Os resultados da reengenharia de dados é insumo para a melhoria
contínua?
Q.5.6 – A abordagem oferece detalhes de como realizar as atividades desta
categoria?
Q.5.7 – Para aplicar a abordagem não é obrigatório ter-se profissionais experientes
em QD?
M1 – Melhoria Contínua

Fonte: Elaborada pela Autora

7.2.1.1 Avaliação da Aplicabilidade
A eficácia é medida pela métrica M2 que é a soma das notas da avaliação
individual das abordagens.
A Tabela 79 apresenta as notas obtidas pela abordagem TDQM. A Tabela 80
apresenta as notas relativas à TQdM. A Tabela 81 compara a eficácia da
aplicabilidade das abordagens.
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Tabela 79 - Notas Avaliação Aplicabilidade TDQM
TDQM
Aspecto

Completude

Completude

Realização

Tratamento CRM

2

1

1

6

1

1

1

0

3

1

1

1

0

3

1

1

1

0

3

1

2

1

0

4

Completude

Completude

Realização

Tratamento CRM

G.Dificuldade

Eficácia

2

Estrutura
organizacional
Estrutura de dados
e metadados

M2’

Avaliação de
qualidade de
dados
Reengenharia de
dados
Melhoria contínua

Fonte: Elaborada pela Autora
Tabela 80 - Notas Avaliação Aplicabilidade TQdM
TQdM
Aspecto

G.Dificuldade

Eficácia

0

0

0

0

0

2

2

2

2

8

1

1

0

0

2

2

2

2

2

8

1

1

0

1

3

Estrutura
organizacional
Estrutura de dados
e metadados

M2’

Avaliação de
qualidade de
dados
Reengenharia de
dados
Melhoria contínua

Fonte: Elaborada pela Autora
Tabela 81 - Avaliação Comparativa da Aplicabilidade das Abordagens
Aspecto

TDQM

TQdM

Estrutura organizacional

6

0

Estrutura de dados e metadados

3

8

Avaliação de qualidade de dados

3

2

Reengenharia de dados

3

8

Melhoria contínua

4

3

19

21

Total

Fonte: Elaborada pela Autora
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Em termos de eficácia do tratamento geral dos problemas de QD identificados
no CRM estudado, a abordagem TQdM mostrou-se ligeiramente mais eficaz que
a TDQM. Em termos dos aspectos essenciais a TQdM mostrou-se melhor devido
ao nível de detalhes que fornece para a execução da reengenharia de dados e da
estrutura de dados e metadados.

Em relação à avaliação da qualidade de dados, as duas apresentam-se
equivalentes. Porém, elas não tratam da mesma forma as dimensões de
qualidade de dados do CRM estudado. A TDQM aborda todas as dimensões e
apresenta fórmulas para se medir cada uma delas. Já a TQdM não aborda todas
dimensões em questão, mas traz dimensões aplicadas diretamente ao ambiente
DW e DM. Das cinco dimensões definidas para este estudo, a TQdM trata apenas
de três - acurácia, completude e atualidade. A acurácia se subdivide em dois
conceitos, um dos quais se aplica a ambiente de DW. O conceito adotado para
atualidade difere substancialmente do conceito adotado pela TDQM. Para a
TQdM atualidade interfere na execução dos processos de negócio, e são eles que
devem ser medidos. Para a TDQM, a atualidade é uma característica do conteúdo
do dado e mostra a diferença entre o instante em que o dado é inserido e o
instante em que é utilizado. Além disto, a TQdM acrescenta mais uma dimensão,
a equivalência semântica.

Portanto, embora aparentemente sejam equivalentes, os resultados gerados
são distintos. Para o CRM estudado, o ideal é unir as duas abordagens, para que
a avaliação traga melhores resultados que os conseguido com a aplicação
individual de cada uma delas.

Já a reengenharia de dados é mais detalhada na abordagem TQdM que define
passo a passo como realizá-la. Já a TDQM apenas cita que há a necessidade de
se efetivar a reengenharia de dados, não trazendo detalhes de como executá-la.

Por estes motivos, para o tratamento do CRM estudado, a utilização da TQdM
é mais adequada, pois ela aborda com maiores detalhes as ações para o
tratamento imediato dos problemas levantados. Isto é compreensível, pois a
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TQdM se mostrou mais adequada a ambientes nos quais a qualidade de dados é
realizada de forma reativa. Já a TDQM, por estruturar melhor o ambiente
organizacional e a melhoria contínua, tende mais utilizada em ambientes que
estejam se preparando para uma atuação mais proativa.
7.2.1.2 Avaliação Geral
A avaliação geral envolve a avaliação do atendimento aos questionamentos,
bem como da aplicabilidade das abordagens. A Tabela 82 mostra os resultados
da comparação realizada.
Tabela 82 - Comparação Geral das Abordagens

Referencial para o Ranking
Categoria Essencial

TQdM

TDQM
M1

M2

M3

M1

M2

M3

Estrutura de Dados e Metadados

2

3

5

8

8

16

Avaliação de QD

6

3

9

7

2

9

Reengenharia de Dados

4

3

7

8

8

16

Estrutura Organizacional

9

6

15

6

0

6

Melhoria Contínua

7

4

11

5

3

8

M3

47

55

Fonte: Elaborada pela Autora
Legenda:
Categorias Essenciais
Categorias Importantes

A avaliação isolada da aplicabilidade das abordagens mostra que a TQdM é
ligeiramente melhor que a TDQM. Este resultado já era esperado visto que a
TQdM trata de forma mais eficaz e detalhada as categorias essenciais de
qualidade de dados no contexto do CRM estudado.

Portanto, pode-se dizer que para o tratamento imediato dos problemas de QD,
a aplicação da TQdM mostra-se mais efetiva. Para um tratamento da qualidade
de dados a longo prazo, a TDQM se mostra mais adequada, pois trata de
aspectos organizacionais e de melhoria contínua com maior objetividade e nível
de detalhe que a TQdM.
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8 8 CONCLUSÃO
8.1 Resumo

O objetivo deste trabalho foi produzir uma análise comparativa entre as
abordagens TDQM, de Richard Wang, e TQdM, de Larry English, à luz dos
problemas de qualidade de dados existentes no contexto de uma aplicação de
CRM.
Para embasar este trabalho, foram apresentados os conceitos da qualidade
de dados utilizados pelas abordagens estudadas. O primeiro deles foi apresentar
a informação como um produto que pode ser gerenciado em todo o seu ciclo de
vida. A informação como produto possui características possíveis de serem
avaliadas. Tais características são denominadas dimensões e traduzem os
requisitos de QD que devem ser medidos por meio de métricas. Como o trabalho
tem o escopo limitado a uma aplicação de CRM, foram apresentados os principais
problemas de qualidade de dados vivenciados neste tipo de ambiente.
Após

a

apresentação

dos

conceitos

iniciais,

as

abordagens

de

gerenciamento de QD TDQM e TQdM foram apresentadas, evidenciando os
processos e atividades de cada uma delas, de forma a embasar a avaliação
individual da aplicabilidade, bem como a análise comparativa entre elas.
A etapa seguinte deste trabalho foi apresentar um cenário real de aplicação
de CRM de uma empresa de telefonia móvel. Foram apresentados o contexto
vivenciado pela empresa, bem como os problemas de qualidade de dados
encontrados. A fim de se obter uma avaliação inicial da qualidade de dados e se
ter um ponto de partida sob o qual as abordagens fossem aplicadas, foi
desenvolvido um estudo preliminar que identificou envolvidos com a produção dos
dados cadastrais de pessoa, o papel de cada um deles neste contexto, o
mapeamento da arquitetura existente, dando ênfase aos sistemas de informação
computadorizados, os problemas de qualidade de dados propriamente ditos e
possíveis causas decorrentes da análise da integridade de dados projetada nas
estruturas de dados físicas e implementadas nos banco de dados.
Na seqüência, foram apresentados os fundamentos que embasaram a
avaliação da aplicabilidade de cada abordagem no ambiente de CRM estudado. A
avaliação da aplicabilidade preocupou-se em medir o grau de dificuldade, a
eficácia e a completude de cada abordagem no cenário proposto.
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A aplicação das abordagens tomou como base 11 campos da ficha cadastral
de clientes e, de acordo com os problemas de QD identificados no estudo
preliminar, foram definidas 5 dimensões de QD a serem tratadas.
A empresa disponibilizou profissionais das diretorias de atendimento e
tecnologia da informação para participarem deste estudo. Nenhuma outra área da
empresa foi envolvida, o que restringiu a realização de algumas atividades das
abordagens. A área de TI, além de participar de todo o levantamento realizado,
também auxiliou no desenvolvimento de scripts de avaliação da qualidade de
dados.
A TDQM é estruturada em 4 etapas. A etapa definir centra-se em encontrar o
objetivo da qualidade de dados, mapeando todo o ciclo de vida dos produtos de
informação, avaliando como a qualidade de dados é percebida pelos envolvidos
no processo produtivo da informação. A etapa medir cuida de avaliar a qualidade
de dados propriamente dita e da avaliação da qualidade das estruturas de dados
em função de regras de integridade de dados. A etapa analisar cuida de avaliar as
causas dos problemas de qualidade de dados e endereçar possível solução. A
etapa melhorar é responsável por planejar, priorizar e executar as ações de
melhoria, que podem incluir atividades de limpeza de dados. A TDQM, de maneira
geral, foi aplicada com resultados satisfatórios, pois é uma abordagem objetiva e
que apresenta detalhes sobre como realizar a maioria das atividades que se
propõe. Todavia, percebeu-se que questões como metadados e métricas para
ambientes como DW e DM não são foco desta abordagem.
A TQdM é estruturada em seis processos. O processo 1 trata a avaliação da
definição e da arquitetura de dados. O processo 2 trata da avaliação da qualidade
da informação propriamente dita. O processo 3 mede os custos relacionados á
qualidade de dados. O processo 4 é o processo destinado á reengenharia dos
dados e o processo cinco à melhoria continua. A TQdM apresenta muita
generalidade e superficialidade no tratamento de questões organizacionais, de
custos e de melhoria contínua. Muitas de suas atividades não puderam ser
aplicadas devido a falta de detalhamento e definição dos conceitos utilizados, o
que dificultou a execução de tais atividades na empresa estudada. Porém, a
TQdM apresenta muitos detalhes no que se refere a avaliação de estruturas de
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dados, metadados e reengenharia de dados. Esses são os pontos mais fortes
dessa abordagem.
Durante a aplicação das abordagens algumas dificuldades foram
vivenciadas, tais como, o não envolvimento de algumas áreas da organização, a
não utilização de ferramentas específicas de qualidade de dados, que interferiu
nas atividades de avaliação da qualidade de dados e reengenharia de dados,
dentre outras.
A análise comparativa foi realizada segundo aspectos embasados nas
diretrizes das abordagens, bem como nas características do ambiente do CRM
estudado. Foram definidos cinco aspectos a serem avaliados na comparação das
abordagens: Estrutura organizacional, Estrutura de dados e metadados, Avaliação
de qualidade de dados, Reengenharia de dados e Melhoria contínua.
Dependendo da relevância de tais aspectos em relação à resolução dos
problemas do CRM estudado, estes foram classificados como essenciais
(obrigatórios), e importantes (desejáveis).
Para

executar

a

avaliação

comparativa,

foram

desenvolvidos

questionamentos que verificaram se as abordagens atendiam aos aspectos
essenciais e importantes, bem como questões relacionadas à avaliação individual
de cada uma delas. Para propiciar a comparação das abordagens, foram
definidas três métricas que mediram o atendimento aos questionamentos, os
resultados da avaliação da aplicabilidade individual e a soma dessas duas
medições, dando, assim, o resultado final da comparação.
Desta comparação, pode-se perceber qual das abordagens é mais
adequada para a solução imediata dos problemas de QD do CRM estudado e
qual é mais adequada à ações a longo prazo.
8.2 Conclusão Geral

De uma maneira geral, a TDQM é percebida como uma abordagem objetiva e
detalhada em termos de técnicas a serem utilizadas. Isto faz com que sua
aplicação não exija, obrigatoriamente, o envolvimento exclusivo de profissionais
especialistas em QD e na própria abordagem.
A sua implementação exige que a empresa se organize e se capacite nos
conceitos de QD. Isto porque o tratamento das ações de melhoria sugeridas pela
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TDQM altera o dia a dia das pessoas, podendo alterar, inclusive, processos de
negócio.
Porém, o envolvimento das diversas áreas da empresa pode ser gradativo, em
decorrência da priorização dos produtos de informação a serem submetidos ao
gerenciamento de qualidade de dados. A TDQM não exige que se tenha a visão
completa de todos os produtos de informação da empresa para se iniciar as
atividades de qualidade de dados. Aliás, a sua estruturação indica um ciclo que se
repete periodicamente.
Desta forma, a empresa vai aprendendo, ao longo do tempo, cada vez mais
sobre qualidade de dados e sobre seus próprios dados. Pode-se afirmar que a
TDQM é uma abordagem que, a longo prazo, mostra-se bem efetiva, pois
transforma o tratamento da qualidade de dados em ações proativas.
Para o ambiente estudado, ele apresentou pontos fracos, e por este motivo foi
considerada menos eficaz que a TQdM. Esses pontos fracos estão relacionados
ao não tratamento explícito de metadados e de questões relativas ao projeto e as
métricas de DW e DM. Esses aspectos são essenciais para o estudo de caso
desenvolvido.
Para finalizar, outro ponto fraco da TDQM é o não tratamento das questões
relativas aos custos envolvidos com a baixa qualidade de dados. Este é um item
importante para qualquer empresa que se deseje realizar qualidade de dados,
pois possibilita a medição, em termos financeiros, dos resultados trazidos pela
melhoria da qualidade de dados.
A TQdM apresenta extremos. Ora genérica demais, ora detalhada com
preciosismo. Para as atividades relacionadas à organização e custos ela é
genérica, subjetiva e superficial. Não traz detalhes de como implementá-las. Esta
questão impossibilitou a execução de algumas dessas atividades, visto que a
autora não é especialista nesta abordagem, e por conseguinte necessitava de ser
direcionada pelo detalhamento da própria abordagem. Para as atividades de
melhoria, a TQdM é genérica, mas oferece um nível de detalhe um pouco maior
que as atividades acima citadas.
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Em virtude do exposto, para a implementação da TQdM, é mandatória a
participação de pelo menos um profissional especialista na abordagem a fim de
direcionar os trabalhos e tornar possível a execução completa desta abordagem.
Esses são pontos fracos da TQdM evidenciados neste estudo.
Já para as questões relativas a estruturas de dados, metadados e
reengenharia de dados, a TQdM é muito rica em detalhes, tornando possível a
sua aplicação sem dificuldades aparentes, excetuando às relativas à utilização de
software específicos para qualidade de dados.
Em termos de avaliação da qualidade de dados, tanto a TDQM quanto a
TQdM possuem pontos a melhorar em relação às suas métricas. Por exemplo, a
TDQM deveria incluir métricas relativas ao ambiente de DW, a TQdM incluir
métricas que meçam a confiabilidade.
Apesar de seus pontos fracos, para o CRM estudado a TQdM apresentou
resultados satisfatórios, pois direciona o tratamento imediato dos dados e de suas
estruturas. O que é considerado essencial para a garantia da qualidade do estudo
de caso desenvolvido foi tratado pela abordagem. A curto prazo, esta é a
abordagem mais adequada ao tratamento dos problemas de QD evidenciados no
estudo de caso apresentado.
Vale ressaltar que, para a implementação tanto da TDQM, quanto da TQdM,
será necessário a realização da capacitação dos profissionais envolvidos, tanto
do corpo técnico, quanto dos usuários de negócio. A diferença é que, para a
implementação da TQdM o treinamento na abordagem deve ser feita antes de se
iniciar os trabalhos, pois muitas de suas atividades são genéricas e não
apresentam detalhes de como realizá-las. Essa foi uma das principais dificuldades
encontradas na realização deste trabalho, o que impossibilitou a execução de
parte das atividades previstas nesta abordagem. Um processo inteiro (processo 3)
não pode ser realizado devido a este fato. Já a TDQM permite que o treinamento
seja feito de forma gradativa ao longo da implementação da qualidade de dados.
Ambas as abordagens recomendam a aquisição de softwares de qualidade de
dados, especialmente para as atividades de medir, avaliar e limpar os dados. As
ferramentas de mercado baseiam-se em uma dessas abordagens. Por exemplo, o
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Data Care da empresa ASSESSO fundamenta-se na TDQM. É interessante que
se escolha a ferramenta em função da abordagem adotada.
A qualidade de dados não é uma disciplina tão madura quanto a qualidade de
software, e por este motivo não há um consenso estabelecido. Isto torna as
abordagens de gerenciamento de QD menos maduras que as abordagens de
gerenciamento de qualidade de software. Não há uma proposta única
universalmente aceita.
Sendo assim, é recomendável que se faça um uso conjunto dessas
abordagens, utilizando o que cada uma tem de melhor. Em seus fundamentos
conceituais, por exemplo, informação como produto, elas se assemelham,
tornando possível o uso integrado de tais abordagens.
8.3 Resultados e Contribuições Esperados

A principal contribuição deste trabalho é a comparação da eficácia da
aplicação das duas principais abordagens de QD no tratamento de problemas de
qualidade de dados de um CRM.
Por meio desta comparação, os pontos fortes e fracos de cada abordagem
foram evidenciados, tornando possível a construção de um embasamento para a
escolha mais assertiva de qual abordagem a ser utilizada no contexto de CRM
semelhante ao estudado neste trabalho.
Dentre outras contribuições, podem ser citadas
•

A identificação das dimensões da qualidade de dados mais
importantes para o contexto de CRM;

•

A identificação dos aspectos essenciais e importantes que as
abordagens de QD devem suportar para tratar os problemas de QD
de um CRM com eficácia e completude.

8.4 Futuros Trabalhos

Este trabalho apresenta limitações. Ele foi desenvolvido à luz de um CRM,
focando-se nos dados cadastrais de cliente, não incluindo os problemas de
qualidade nos dados das operações de negócio.
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Além disso, a comparação apenas evidenciou os pontos fortes e fracos das
abordagens, não analisando como seria possível integrar as propostas,
construindo uma abordagem unificada de gerenciamento de QD.
Além disto, não foi objetivo deste trabalho, propor melhorias para os pontos
fracos das abordagens.
Sendo assim, como sugestões de trabalhos futuros podem ser citados:
•

Analise comparativa das abordagens de QD para o tratamento da
qualidade de dados de negócio de uma empresa, possibilitando
assim, completar a análise da eficácia das abordagens estendendose a abrangência da análise de dados cadastrais a dados de negócio;

•

Estudo da integração das abordagens de QD, produzindo uma
proposta de abordagem unificada para o gerenciamento da qualidade
de dados;

•

Dado os pontos fracos evidenciados neste estudo, pode-se
desenvolver uma proposta para otimizar as abordagens de QD e
testá-las para verificar a eficácia das melhorias propostas;

•

Propor um modelo de maturidade de qualidade de dados que
complemente às abordagens estudadas;

•

Construir uma proposta para se medir os custos relacionados a
qualidade de dados, como forma de mensurar os retornos financeiros
trazidos pela QD.
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ANEXO I - TQdM - Checklist para Avaliação da Definição e Arquitetura de
Dados
Checklist de Padrões de Dados
Questões
1.

Check

Observação

Os padrões de dados são de abrangência
corporativa?

2.

Os padrões podem ser utilizados como guia
para todos os dados relevantes ao negócio da
empresa?

3.

Há dicas e exemplos que facilitam a utilização
dos padrões?

4.

Há um grupo que garante a utilização dos
padrões?

5.

Há um processo de revisão periódica dos
padrões existentes?

6.

As novas aplicações utilizam os padrões
existentes?

Checklist de Qualidade da Nomenclatura de Dados
Questões

Check

Nomes de Entidades
•

O nome é significativo e representa a
classificação de coisas que possuem
características em comum?

•

O nome representa um termo de negócio?

•

O nome claro e de fácil entendimento?

Nomes de Atributos
•

O nome é significativo e representa de fato
o objeto do mundo real?

•

O nome utilizado é um termo de negócio?

•

O nome é facilmente associado à entidade
a qual pertence?

•

O nome claro e de fácil entendimento?

Observação
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Checklist de Qualidade da Nomenclatura de Dados - Continuação
Abreviações de Termos de Negócio
•

As abreviações mantêm o significado do
termo abreviado?

•

O uso das abreviações abrange toda a
empresa?

•

Há regras explícitas para definir uma
abreviação?

Checklist de Qualidade da Definição dos Dados
Questões
Definição das entidades
•

A definição expressa o significado do
objeto do mundo real?

•

A definição diferencia o objeto dos demais
objetos do contexto estudado?

•

A definição oferece significância para
todos os envolvidos?

•

A definição inclui exemplos para facilitar o
entendimento?

•

A definição é de fácil entendimento?

•

A definição é ambígua?

Definição dos atributos
•
•

A definição é significativa?
A definição é suficiente para que o atributo
seja entendido?

•

As restrições (caso existam) fazem parte
da definição?

•

A definição do atributo não conflita com o
conceito da entidade da qual pertence?

•

A definição inclui exemplos para facilitar o
entendimento?

Check

Observação
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Checklist de Definição dos Relacionamentos de Dados
Questões

Check

Relacionamentos entre entidades
•

Ambas as entidades representam objetos
do mundo real ou eventos?

•

O relacionamento entre as entidades é
claramente definido

•

O

relacionamento

expressa

fidedignamente a relacionamento existente
no mundo real?
Relacionamento entre Entidades e Atributos
•
•

O atributo caracteriza a entidade?
Todas as ocorrências desta entidade
podem conter um valor para este atributo?

•

Uma ocorrência da entidade nunca precisa
de mais que um único valor deste atributo
em qualquer processo requerido?

•

Se o atributo necessita ter o histórico
mantido,

este

atributo

é

definido

e

modelado com a marca do tempo?
•

O atributo não contém mais que um
significado?

•

O atributo descreve uma e somente uma
entidade?

•

O atributo derivado ou calculado a partir
de outros é documentado como tal?

Entidades e Subtipos
•

Cada entidade super tipo e a entidade
subtipo representam uma classificação real
da empresa?

Observação
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Checklist de Definição dos Relacionamentos de Dados (Continuação)
Questões
•

Check

O relacionamento entre ocorrências do
supertipo e do subtipo é sempre um papa
um.

•

Cada subtipo é um uma classificação mais
especializada dos membros da entidade
super tipo?

Ciclo de Vida da Entidade
•

Todos os eventos que podem afetar ou
causar mudança significativa em uma
ocorrência da entidade estão definidos?

•

Todo estado de mudança é disparado por
um evento de negócio?

•

As regras de negócio que governam o
comportamento de uma ocorrência em um
dado estado são identificadas?

•

Os atributos requeridos para ter valores
válidos em um estado garantido antes do
evento de transição ter sido completado

Checklist Modelo de Informação de Negócios
•

O modelo é expresso em termos de
negócio?

•

Todos os nomes e definições estão dentro
de padrões estabelecidos?

•

O modelo é construído

em termos de

assunto

ao

de

negócios,

invés

de

departamento e funções?
•

O modelo define as principais entidades de
negócio?

•

As entidades são documentadas com
exemplos de atributos e ocorrências?

•

Os exemplos incluem indicadores chave
de negócio?

•

O

modelo

executivos?

é

compreendido

pelos

Observação
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Checklist de Qualidade do Modelo de Dados Operacional
Questões
•

Check

Observação

O modelo de dados operacional é
baseado em um modelo de informação
de negócio?

•

O modelo de dados contém todas os
dados requeridos para calcular dados
derivados?

•

Todos os nomes e definições

estão

dentro de padrões estabelecidos?
•

Todos os relacionamentos entre os
dados estão exatos?

•

O modelo é claro e compreensível por
todos os stakeholders?

•

O modelo é estável?

•

O modelo é flexível?

•

O modelo é reusável?

Checlist de Projeto de Banco de Dados para Ambiente Transacional;
Questões
•

Há um plano de integridade referencial
para gerenciar potenciais problemas de
integridade?

•

Outras aplicações utilizam o banco de
dados?

•

O projeto do banco de dados é estável?

•

O projeto do banco de dados é flexível?

•

O projeto do banco de dados é
reusável?

•

O projeto do banco de dados é
atômico?

Check

Observação
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Checklist de Projeto de DW
Questões
•

Check

Observação

O modelo é desenvolvido a partir de
uma

perspectiva

corporativa,

envolvendo o consenso de toda a
empresa?
•

O modelo é criado com base em
assuntos de negócio?

•

O modelo inclui tanto dados primários
como dados derivados requeridos pelos
níveis estratégicos e táticos?

•

O modelo inclui dados que suportam
não somente consultas conhecidas,
mas um processamento analítico mais
sofisticado?

•

O modelo é histórico?

•

As entidades do modelo possuem
mapeamento

correspondente

no

modelo conceitual e operacional?
•

As transformações são mapeadas entre
os sistemas fontes e o DW?

Formulário de Avaliação da Satisfação dos Usuários
Nome Entrevistado
Nome da Entidade / Atributo
Verifique a qualidade da definição dos itens abaixo
Insatisfatório

3

A nomenclatura utilizada é compreensível e
apropriada
As abreviações utilizadas são compreensíveis e
consistentes
A definição é revestida de acurácia e é completa

4

A nomenclatura e a definição são consistentes

5

A lista de valores válidos é completa

6

As regras de negócio são completas e corretas

7

As regras de negócio são úteis e efetivas

8

Os dados têm valor para o meu trabalho

9

Os dados têm valor para o mercado

1
2

Caso haja insatisfação, listar as razões, bem como sugestão de melhoria

Fonte: Elaborada pela Autora

Regular

Satisfatório

Excelente

